
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :تعالى قاؿ

 اْلَحِكيمُ  اْلَعزِيزُ  ُىوَ  ِإلَّ  ِإَلوَ  َل  بِاْلِقْسطِ  قَاِئًما اْلِعْلمِ  َوُأولُو َواْلَمََلِئَكةُ  ُىوَ  ِإلَّ  ِإَلوَ  َل  أَنَّوُ  اللَّوُ  َشِهدَ "
ينَ  ِإفَّ  ـُ  اللَّوِ  ِعْندَ  الدِّ ْسََل  بَػْغًيا اْلِعْلمُ  َجاَءُىمُ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  ِإلَّ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  اْختَػَلفَ  َوَما اْْلِ

نَػُهمْ   "اْلِحَسابِ  َسرِيعُ  اللَّوَ  فَِإفَّ  اللَّوِ  ِبَآيَاتِ  َيْكُفرْ  َوَمنْ  بَػيػْ

  )81.81(-عمراف آؿ-

 ِعندَ  الدين ِإفَّ قولو:  أردفو فإذا }تعديل {بالقسط اِئَماً ق، وقولو: }توحيد {ُىوَ  ِإلَّ  إلو لَ   :"قولو
 }والتوحيد العدؿ ىو اْلسَلـ أف آذف فقد {اْلسَلـ اهلل

 المعتزلي الزمخشري الخوارزمي عمر بن محمد بن عمر بن محمود القاسم أبو

 



:مقدمة  

ا٢بمد  مالك ا٤بمالك، أنار لنا بنوره ا٤بسالك، ك جنبنا الوقوع يف الشبهات ك ا٤بهالك، ك جعل 
قافية، ك أنعم علينا بنعمو الوافية، ك أنزؿ آياتو البٌينات الكافية الشافية، ك الصبلة ك عقولنا للدالئل 

السبلـ على سيد ا٤برسلْب، النور ا٤ببْب، الكامل الذم بو تكامل الوجود ك ارتقى بو اإلنساف من 
 ا٣بساسة إىل الكماؿ، حٌب يلقى ربو ال يظلمو مثقاؿ ذرة.

سفسر الشي  جار العبلمة األديب النحوم ا٤ب ا٤بنهاج لصاحبو تابشرح ميسر بسيط، لك ك بعد، فهذا
ى ما سجعت بو ، صاحب الكتب الٍب طا٤با كانت أحلالقاسم ٧بمود بن عمر الز٨بشرم ا أيب

رأيت أف أكتبو رغم أنِب ال أرل  نسجاـ،ما انتظمت فيو عقود الببلغة ك االلى غببلبل األقبلـ، ك أ
ىو الز٨بشرم، ك من ٫بن، ك مل أتطلع لشرحو إال ٤با رأيتو من إقباؿ يف نسفسي أىلية لشرحو، فمن 

الناس يف ىذا الزماف على منهج ا٤بعتزلة، ك طلبهم لكتاب ميسر ٯبمع فيو أفكار ا٤بعتزلة بشكل بسيط 
ك ميسر، تناسبا مع منزلتهم العلمية ك السفكرية، ك ٤با كاف ىذا الكتاب ىو من أبسط الكتب 

لكوف الز٨بشرم أديبا ك ٫بويا ك لغويا يف ا٤بقاـ األكؿ،  ك ،أىل العدؿ ك التوحيد على طريقة الكبلمية
، مع االبتعاد أسلوبا بسيطا ْب، متبعأف يقع عليو االختيار ك نشرحوا٤بناسب ك األجدر  من رأيت أنو

بْب السفرؽ اإلسبلمية الٍب ال هتم ا٤ببتدئ، ك ال تسمن ك ال  عن العبارات الصعبة ك دقائق ا٣ببلفات
،  تغِب من جوع، ك الٍب ال تورث سول   لكن ىذا ال يعِب عدـ إيراد بعض األقواؿالشك ا٤بذمـو

طريقة القدماء يف تقرير  ك كذا االبتعاد عن، ك الرد على ما خالف ا٢بق بشيء من التلخيص ٤بهمةا
ك يف كبلـ الشي  إف استلـز الرجوع للغة،  شي ك صعوبة متابعتها، فأشرح العبارات األساسيةاا٢بو 

، ك ٭بر على ر بشكل عاـ حسب ا٤بوضوع ا٤بعاجلبشرح ميسك أردفها ٕبسب االصطبلح الكبلمي، 
مو فهذا ح، ألنو مكرر، ك ال حاجة للتكرار، فمٌب كيجدت نقاط قبل أك بعد كبلبعض كبلمو دكف شر 

 .يعِب أف الكبلـ فيو مكرر

 التوفيق ك السداد.ك يف األخّب نسأؿ ا 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قاؿ الزمخشري: 

 الستعانة. عليوبػػسم اهلل الرحمن الرحيم، و 

........................................................................................ 

، كلد يـو ا٤بعتزيل الز٨بشرم ا٣بوارزمي عمر بن ٧بمد بن عمر بن ٧بمود القاسم أبوىو  المصنف
صعبة، ك ىو األربعاء السابع ك العشرين من شهر رجب سنة سبع ك ستْب ك أربعمائة، كانت معيشتو 

ال يزاؿ غضا طريا ٲبتحن يف صربه ك خلقو ك يسلبو ا٤بوت كل نصّب ك معْب، عاش يف أسرة فقّبة تقية 
ىره ك عصر ك كاف كحيد دسفريد البذات علم كافر، ك ٰبكي صاحب معجم األدباء أنو كاف يلقب 

الناس بعلومو  يضرب بو ا٤بثل يف أنواع السفضائل، أقاـ ٖبوارـز مدة ك انتسفع .أكانو يف علم اللغة ك النحو
، ك ىو اعة من األكابر يف اللغة ك النحوخذكا عنو علما كثّبا ك ٚبرج عليو ٝبك مكاـر أخبلقو ك أ

ك الذم أدخل على خوارـز مذىب ا٤بعتزلة ك نشره ٗبا فاجتمع عليو ا٣بلق ١ببللتو ك ٛبذىبوا ٗبذىبو. 
 "ك إين يف خوارـز كعبة األدب"، ك نزيده كعبة التسفسّب ك االعتزاؿ.كسفينا كصسفو لنسفسو بقولو: ي

، كىذا اقتداء بكبلـ ا كنبيو صلى ك االستعانة افتتح جار ا كتابو بالبسملة ]بسم اهلل ...[قولو: 
كيف كبلـ جار ا، الباء لبلستعانة ك التربؾ ا عليو ك سلم، تقديرىا يف القراف باسم ا أتلو كأقرأ، 
ك لذلك  ،ذات الوجود الواجب القدًن الكاملمتعلقة ٗبحذكؼ ك تقديره أؤلف أك أكتب، ك ا اسم 

كما ذكر يف    كيف الرٍَّٞبًن من ا٤ببالغة ما ليس يف الرًَّحيمً ف من رحم، كالرٍَّٞبًن فعبلقدمو على الرٞبن، 
كشافو، كمعناه ا٤بنعم ٔببلئل النعم كالختصاص الرٞبن بذلك اختص بو تعاىل، فقدمو على الرحيم، ك 

حوؿ البسملة يطوؿ، ك  ، ك الكبلـلعطف كا٢بنٌو كمنها الرحم النعطافها على ما فيهااتصافو بالرٞبة ل
، فسفي القراف قدمها ا تعاىل على كل سورة، ك يف السنة االقتداء يف االبتداء هبا يف أمر ما كاجب

قوؿ النيب صلى ا عليو ك سلم كل أمر ذم باؿ ال يبدأ فيو ببسم ا الرٞبن الرحيم فهو أبَب أم 
 .ناقص كقليل الربكة



 باب الدليل على حدوث األجساـ

لى أف لها محِدثاو ع  

اعلم أف األجساـ و األعراض محدثة، و القديم ىو اهلل تعالى وحده و ىو محدث كل      
 محدث إل ما حصل من غيره من بعض األعراض.

فإف قلت: ما الدليل على أف األجساـ محدثة؟ قلت: ألنها ل تنفك عن الحوادث و ىي 
 فهو محدث.األكواف و ل تتقدمها، و ما لم يتقدـ المحدث 

قلت جواز العدـ عليها، و القديم ل يجوز عليو  .ف؟افإف قلت: ما الدليل على حدوث األكو 
 العدـ ألنو واجب الوجود في كل حاؿ.

قلت ألف القديم ما ل أوؿ لوجوده، فلو   م واجب الوجود في كل حاؿ؟يفإف قلت: لم كاف القد
في القدـ، فوجب وجوده في كل حاؿ كاف جائزا كوجود غيره لحتاج إلى موجد، و ذلك ينا

 ألف بعض األحواؿ ليس بأولى من بعض.

قلت ألنو إذا لم يتقدمو كاف معدوما قبلو ثم . فإف قلت: لم كاف ما لم يتقدـ المحدث محدثا؟
 وجد و ىي حقيقة الحدوث.

فإف قلت: ما الدليل على حدوث األعراض؟ قلت جواز العدـ عليها، و فيها ما ل بقاء لو  
 كالصوت، و ل توجد إل في األجساـ، و األجساـ ثبت حدوثها فكانت محدثة مثلها.

.......................................................................................... 

ىو ا٤برشد إىل ا٤بطلوب كا٤بوصل  ا٤بعتزلةعند ك  لغة ا٤برشد أك ما بو اإلرشاد،  لالدلي]الدليل[ قولو: 
 ك سيأتيك معُب النظر. يل أف الدليل ما يكوف النظر فيو موصبل إىل علم أك ظن.إىل ا٤بقصود، ك ق

 



.......................................................................................... 

ك عند األصوليْب فلو معنياف، أحدٮبا أعٌم من الثاين مطلقا. فاألكؿ األعٌم ىو ما ٲبكن التوصل 
بصحيح النظر فيو إىل مطلوب خربم ك ىو يشمل القطعي ك الظِب، ك الثاين األخٌص ىو ما ٲبكن 
التوصل بصحيح النظر فيو إىل العلم ٗبطلوب خربم ك ىذا ٱبص بالقطعي ك ىو القطعي ا٤بسمى 

 الربىاف. ب

ك عند ا٤بنطقيْب لو معنياف أيضا، أحدٮبا أعم من الثاين كما ذكر السيد الشريف يف حاشية 
العضدم. األكؿ ا٤بوصل إىل التصديق قياسا كاف أك ٛبثيبل أك استقراء، ك الثاين القياس الربىاين. ك 

يتاف معقولتاف أك  قضعلى األكؿ عرؼ بأنو قوالف فصاعدا يكوف عنو قوؿ آخر. ك ا٤براد بالقولْب
ملسفوظتاف. ك على الثاين عيٌرؼ بأنو قوالف فصاعدا يستلـز لذاتو قوال آخر إذ ٱبتص بالقياس الربىاين، 
إذ غّب الربىاف ال يستلـز لذاتو شيئا آخر ألنو ال عبلقة بْب الظن ك بْب شيء يستسفاد ىو منو النتسفائو 

ف أمارة للمطر مث يزكؿ ظن ا٤بطر بسبب من مع بقاء سببو الذم يوصل منو إليو كالغيم الرطب يكو 
 األسباب مع بقاء الغيم ٕبالو. 

فما قاـ على البديهيات ك القطعيات األبدية كاستحالة الدليل منو عقلي كمنو نقلي، أما العقلي ك 
أما النقلي، فهو ما نيقل إلينا  فهذه ىي العلـو ا٢بقيقية، ،اجتماع النقيضْب  ك أف الكل أكرب من ا١بزء
ك ال يعلم كل من القراف كالسنة إال بداللة العقل، فيجب من الشرع، من قرءاف أك سنة ثابتة متواترة، 

تقدًن العقل على القراف كالسنة، كالتقدًن يعِب أننا بو نعرؼ كوف القرءاف من عند ا كبو نستطيع 
تجو إليو ك ا٤ب علىالطريق مقدـ فقل، بل ىو طريق إليو، فهمو، فالتقدًن ال يعِب أنو أشرؼ من الن

، ك ال ٲبكن أف يتعارض دليل عقلي قطعي مع دليل نقلي قطعي، ك إف تعارض ا٤براد الوصوؿ إليو
القطعي مع الظِب، قيدـ القطعي منهما، أم لو كاف الدليل العقلي قطعيا ك كاف النقلي ظنيا قدـ 

 قلي ظنيا ك النقلي قطعيا قيدـ النقلي القطعي.العقلي على النقلي، ك إف كاف الع

 ك ىذا قطب رحى العقل ك النقل.

 



.......................................................................................... 

[، ا٢بدكث ىو ٘بدد الوجود، أك الوجود بعد العدـ، ك ادث ىو ما خرج من العدـ حدوثقولو: ]
 للوجود. 

ا١بسم يف اللغة ما ىو عظيم ا٣بلقة، لذلك قاؿ الز٨بشرم يف أساس الببلغة: رجل  ]األجساـ[قولو: 
ػ ك من اجملاز أمر جسيم، ك ىو من جساـ األمور ك -أم عظمة ا٣بلقة-جسيم، كفيو جسامة، 

جسيمات ا٣بطوب، ك ٘بسمت األمر: ركبت جسيمو ك معظمػػو، كفبلف يتجشم اجملاشم، ك يتجسم 
 انتهى. العشّبة رجبل فأرسلوه أم اختاركا أكربىم.ا٤بعاظم، ك ٘بسموا من 

ك يف االصطبلح الكبلمي، ىو األجزاء اجملتمعة طوال ك عرضا ك عمقا، ك فيو خبلؼ حوؿ األجزاء 
أك ا١بواىر الٍب توجب كونو كذلك، منهم من قاؿ ستة كالعبلؼ، ك منهم من قاؿ ٜبانية أجزاء،  

تناىيها كالنظاـ، فبل كجود للجزء الذم ال يتجزأ عنده.  كالقاضي عبد ا١ببار، ك منهم من قاؿ بعدـ
إما أف يتوقف على عدد معْب أك ال يتوقف، إف توقف فهو ا١بوىر السفرد، فإف مل ا١بسم، إذا جزأناه ف

 يتوقف فذلك يستلـز التسلسل.

فهو جسم، إضافة إىل كونو ذا  -الطوؿ، العرض ك العمق–ك عليو فكل ما كاف هبذه الصسفات أم 
د ك قرب، ك اجتماع ك افَباؽ، فمحاؿ أف يوجد جسم إال بإحدل الصسفتْب، ك قد ٯبوز أف ٱبلو بع

 من اللوف ك الطعم ك الرائحة.

 ك للكبلـ حوؿ ا١بسم خبلؼ بْب ا٤بعتزلة ك األشاعرة ك ا٢بكماء، ليس ىذا ٧بل تسفصيلو.

البسيطة، ك ال نعِب العلم أمر بديهي، فالعلم ىو من قبيل التصورات الضركرية ]اعلم[ قولو: 
 عدـ الَبكيب، أم ال تركيب فيها. بالبساطة السذاجة، بل

 

 



.......................................................................................... 

ا٤بعُب كوف النسفس، ك ىذا ت، ك معناىا ما يقضي بسك عند ا٤بعتزلة، العلم ك ا٤بعرفة ك الدراية مَبادفا
كما يقوؿ القاضي قد   من جنس االعتقاد، فكل علم اعتقاد، لكن ليس كل اعتقاد علما، االعتقاد

 بيل الظن أك التبخيتمارة فيكوف ظنا، ك قد يعتقد اإلنساف على سينشأ عن اإلدراؾ أك عن أ
 )االعتقاد دكف مستند(

 اـ: ي تنقسم ألقسعند ا٤بعتزلة ىي نسفسها العلم، فهك ٗبا أف ا٤بعرفة 

ك ينقسم إىل البديهيات، ك إىل ا٤بدركات، ك البديهيات تنقسم إىل استبطانية ك إىل علم ضركرم 
علم ك القسم اآلخر  ار ك العادات؛ك إىل االختبأما ا٤بدركات فتنقسم إىل إدراؾ حسي،  ،عقلية

 مكتسب.

بأم كجو من الوجوه، ك ىذا  ، ىو العلم الذم ٰبصل فينا ال من قبلنا، ك ال ٲبكننا نسفيو العلم الضركرم
ه ك ارتسفاعو ءر انتسفاكالعلم بامتناع اجتماع النقيضْب، ك أف الكل أكرب من ا١بزء، ك ٠بي ضركريا لتعذ

بأم كجو من الوجوه، ك ىذا النوع من العلم مركب يف اإلنساف ك يتسفق فيو كل الناس ببل خبلؼ، ك 
 ىذه العلـو ىي أصل كل العلـو ك مبدؤىا. 

 أما قسميو:

 اإلنساف مباشرة دكف توسط اإلدراؾ.فهي ٝبلة من العلـو يدركها  البديهيات

 ك تنقسم إىل: 

كتتعلق بالشعور ك الوعي، أم أف ىذا علم حضورم، فاإلنساف يعلم أحواؿ نسفسو  :استبطانية 
 ا بنسفسو دكف توسط اإلدراؾ.ديبنسفسو، ك يعرؼ كونو مر 

 



.......................................................................................... 

البديهيات العقلية: ك ىي ٝبلة من العلـو ا٤بخصوصة الٍب ٲبتاز هبا العاقل، ك توجد ابتداء يف ك إىل 
العقوؿ، لكن ليس قبل العلم با٤بدركات، فالصيب مثبل يرل ا٢بجر فيحكم عليو بأنو موجود ك 

 ما، الستحالة ا١بمع بْب النقيضْب، ك ىي من كماؿ العقل.عدك يستحيل أف يكوف يف نسفس الوت م

، فهي إما إدراؾ حسي أك ما يعرؼ بالعادة، ك اإلدراؾ ىو طريق العلم إذا كاف ا٤بدرؾ عاقبل ا٤بدركات
 مع ارتسفاع اللبس ك الشك فمع كجود اللبس ك الشك يرتسفع العلم.

 شم كبصر ك٤بس ك٠بع.ك  ستة من ذكؽاإلدراؾ ا٢بسي متعلق ٗبا تدركو ا٢بواس ال

أما ما يعرؼ بالعادة، فهي ٙبصر بعد ٨بالطة الناس فالعريب يعرؼ مقاصد العريب باالختبار، ك خّب 
 راد الصيب أفضل من خّبىا ٣بربهتا.مثاؿ على ىذا معرفة األـ م

: يستسفاد بعد كماؿ العقل، ألف من دكنو ال يصح النظر ك القسم الثاين ك ىو العلم ا٤بكتسب
تدالؿ، كيعرفو القاضي باعتبار ا٤بنهج العلم الذم ال يسفعلو الواحد منا إال بعد النظر، أما باعتبار االس

ا٤بوضوع فهو العلم ٔبزئيات الوجود كالعلم بأف زيدا من الناس قادر، ك باعتبار موقعو من بنية العلم 
 بالسفركع فهو الذم يبُب على األصوؿ الضركرية.

يف اللغة ىو ما يعرض يف الوجود ك ال يطوؿ لبثو سواء كاف  بسفتحتْب، [ العرضو األعراضقولو: ]
 جسما أك عرضا، ك ٥بذا يقاؿ للسحاب عارض.

ما يف االصطبلح، فهو ما يعرض يف الوجود ك ال ٯبب لبثو كلبث ا١بواىر يف األجساـ، ألف ا١بسم  أ
 للجواىر، مع قطع النظر عن عددىا.  كما مر ىو اجتماع

ا٤بعلومات كما قاؿ ابن متويو ال ٚبرج عن قسمة تَبدد بْب النسفي ك اإلثبات، فإما أف  ك يف اجململ فإف
 تكوف ٥با صسفة الوجود، )ك ىو ا٤بعرب عنو با٤بوجود(، ك إما أف ال تكوف ٥با صسفة الوجود، ك ىو ا٤بعرب 
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، ك الذم لو صسفة الوجود فإما أف تكوف حاصلة لو عن أكؿ، أك ال عن أكؿ، ك ىذه  عنو با٤بعدـك
 ليس إال القدًن تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل، ك الذم لوجوده أكؿ ىو ادثالقسمة كاألكىل، فالذم ال أكؿ لوجوده 

إىل ما ال يتحيز عند كجوده، فاألكؿ ىو ا١بوىر، ك  ك ىو اآلخر ينقسم  إىل ما يتحيز عند الوجود ك
الثاين ىو العرض، مثل األلواف ك الطعـو ك الركائح ك ا٢برارة ك الربكدة ك القدرة ك الشهوة ك النسفار ك 

ك فيها ما يصح عليو البقاء ك ما ال يصح ناء...سفاإلرادة ك الكراىة ك االعتقاد ك الظن ك النظر ك ال
 عليو.

[ يف أصل اللغة ىو ما تقادـ كجوده، ك ٥بذا يقاؿ بناء قدًن، ك رسم قدًن...أما يف ديمو الققولو: ]
جده، ك ٯبب الوجود لو من اصطبلح ا٤بتكلمْب ىو الذم ال أكؿ لوجوده، ك ما يستغِب عن موجود يو 

 غّب علة.

أك تكوف ك عليو، فإف العامل منو أجساـ ك منو أعراض، ك األجساـ ال ٚبلوا، إما أف تكوف ساكنة 
ال ساكنة ك ال  ك ال يعقل كوف األجساـك ا٢بركة ك السكوف من األعراض كما تقدـ، متحركة، 

متحركة، ك ا٢بركة انتقاؿ من موضع ٤بوضع آخر، ك السكوف ىو اللبث يف ال، مع قطع النظر عن 
وف بعد الزمن، ك الدليل على حدكث ا٢بركة ك السكوف، ىو أف ا٢بركة تكوف بعد السكوف، ك السك

ا٢بركة، فثبت حصوؿ ىذا بعد ذاؾ، ك ىو ا٢بدكث، ك ا٢بركة ك السكوف ال يعقل انسفكاكهما عن 
جاز عليو السكوف، ك من جازت عليو ا٢بركة جاز  ا١بسم. ك بيانو، أف ا١بسم إذا جازت عليو ا٢بركة
، ك ىو السكوف، فإذا كاف مبلزما ألحدٮبا ك ضدىاعليو السكوف، فبل يعقل أف ٱبلو عنها، أك عن 

، ك صحة  مثلو٧بدثه ٮبا ٧بدثاف لـز أف يكوف ٧بدثا مثلهما، ألف ما لـز ادث  ك إال انتسفى التبلـز
داللة على حدكثها ك كوهنا غّب قدٲبة، ألف القدًن ىو الذم ال أكؿ لوجوده،  االعدـ على ا٢بركة فيه

 ب الوجود، ك ما كاف كذاؾ فليس يف ة، ك ما كاف كذلك فواجفهو مسفهـو سليب يعِب نسفي لؤلكلي
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بعض األكقات بأف ٯبب كجوده فيو أكىل من بعض، فيجب كجوده أبدا، ك إذا صح ذلك فكل ما 
 قدٲبا، ك يكوف ٧بدثا. ك عليو فإف األجساـ ال تنسفك عن مقارنةجاز عليو أف يعدـ ٯبب أال يكوف 

حوادث ٥با بداية ك كل ما ال ينسفك عن مقارنة حوادث ٥با بداية فهو حادث، فاألجساـ حادثة، 
 فالعامل حادث.

ك ما مر يسمى دليل ا٢بدكث عند ا٤بتكلمْب، ك ال ٱبسفى أف ىذا ليس إال كاحدا من بْب األدلة الٍب 
 ثبات الوجود الواجب، ك ٲبكن أف نصيغ الدليل بعبارات أخرم فنقوؿ: استعملت إل

العامل متغّب ك كل متغّب حادث، فالعامل حادث، أما الصغرل فثابتة بالضركرة ك ال ينازع فيها أحد 
من العقبلء، فإف كل موجود من موجودات العامل متغّب عما عليو ك تغّبه ذلك على قسمْب: حسي 

 منهما ينقسم إىل قسمْب، ك عليو فأقساـ التغّب أربعة.ك ٙبليلي، ك كل 
 األكؿ: التغّب ا٢بسي، كاالتصاؿ ك االنسفصاؿ ك القرب ك البعد..

 الثاين: التغّب ا٢بسي الَبكييب: ا٤بشتمل على أجزاء متماثلة أك متخالسفة.
ضركرة اشَباؾ كل ك الثالث: التغّب الَبكييب التحليلي باعتبار تركب كل موجود من الوجود ك ا٤باىية 

موجود يف الوجود ك من ىذه ا١بهة تتحد ا٤بوجودات، ك االختبلؼ باعتبار ا٤باىيات ك ا٢بقائق 
ا٤بختلسفة، ك معلـو أف كل ٩بكن زكج تركييب، ك كل زكج تركييب ٩بكن، فالوجود ك ا٤باىية، ك إف كانا 

 رتبة التحليل.متحدين يف ا٣بارج ك ال ٛبايز بينهما إال أهنا أمراف متغايراف يف م
الرابع: التغّب الَبكييب التحليلي باعتبار تركب كل حقيقة نوعية من جنس ك فصل إذ لو كانت ا٢بقائق 
النوعية أمورا متقابلة بسيطة لكاف نسبة كل نوع إىل نوع كنسبة إىل نوع آخر ك مل تكن نسبة بعضها 

أقرب من نسبتو إىل الشجر ك  إىل بعض أقرب من نسبتو إىل آخر مع أف نسبة اإلنساف إىل السفرس
 نسبتو إىل الشجر أقرب من نسبتو إىل ا٢بجر.

أما "كلية الكربل" فإف تغّب الشيء من حاؿ إىل حاؿ، كما يدؿ على عدـ قدـ ا٢باؿ كذلك يدؿ 
 على عدـ قدـ ذم ا٢باؿ أيضا، ألف ا٤بتصف باألحواؿ ا٤بتغايرة ال كجود لو إال يف حاؿ من األحواؿ، 
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ك ٲبتنع تعريو عن ٝبيع األحواؿ ضركرة أنو ال يتشخص إال باتصافو ٕباؿ من األحواؿ ك الشيء ما مل 
ـو يتشخص مل يوجد، كما أنو ما مل يوجد مل يتشخص، فلو فرض قدمو امتنع تغّب حالو، ك إال لـز تق

 القدًن با٢بادث ك بطبلنو من أبده البديهيات.
كذلك األمر يف ا٤بركب من أجزاء متماثلة أك متخالسفة فإف تغّب كل جزء من األجزاء بزكاؿ الَبكيب 
فعبل أك قبوال، يكشف عن حدكث حالو من الَبكيب أك األفراد، إذ لو قدـ أحد ا٢بالْب امتنع زكالو ك 

د للجزء إال يف أحد ا٢بالْب، فلو فرض قدمو لـز تقـو القدًن انقبلبو إىل حاؿ آخر ك ال كجو 
 با٢بادث.

أما يف ا٤بركب التحليلي، فإف ا٤باىية يف حد نسفسها ليست إال ىي، ك ال تكوف شيئا، ك كذا الوجود 
ا٤بتحد معها يف ا٣بارج، مامل يتعْب با٤باىية ك سائر ا٤بشخصات ال يكوف إال مسفهوما ٧بضا، فا٤بوجود 

 حادثة فاقد للوجود ذاتا. ك ىذا كما ال ٱبسفى على القوؿ بأصالة ا٤باىية.ٔبزئية 
٧بقق  -من حيث ىو موجود-أما على أصالة الوجود فنصيغ الربىاف على الشكل التايل: ا٤بوجود 
كاجب  -ىو موجودمن حيث -)صغرل(، كل ما ىو ٧بقق فهو كاجب أك راجح )كربل(، ا٤بوجود 

 أك راجح )نتيجة(.
ك هبذا الربىاف اإلين يثبت لدينا أف ا٤بوجود من حيث ىو موجود كاجب أك راجح، ك يف حاؿ مل 
يكن كجوبو ك رجحانو ذاتيا، فبل بد من أف ينتهي ذلك الوجوب أك الرجحاف إىل كاجب بالذات أك 

 راجح بالذات، منعا من الوقوع يف الدكر أك التسلسل.
ة، اإلنية تعِب االنتقاؿ من ا٤بعلوؿ إىل العلة، أما اللمية فهي الٍب فرباىْب كجود ا إما إنية ك إما ٤بي

 تصل إىل العلة بالعلة نسفسها.
أ أم ما مسفتقر، أما الثاين فبل يكوف مبد أيضا من الدالئل على كجوده قولنا: ا٤بوجود إما مستغن ك إما

قد بالعطاء الجتمع ، ألف ا٤بسفركض أنو معلـو لعلية ك لو بواسطة ك لو استقل السفامنو الوجود
 النقيضاف.
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ك أما األكؿ فبل يعقل فيو ا٢بدكث بعد أف مل يكن ألف ىذا مناقض لبلستغناء يف كجوده عما سواه 

الوجود عن الذات، ك هبذا يظهر بطبلف فإٌف مرجعو إىل أف ذاتو تكسفي يف كجوده فكيف يتخلف 
 الَبجيح ببل كرجح، فإف مرجعو إىل اجتماع النقيضْب.

 ك ظهر االستغناء عن إبطاؿ الدكر ك التسلسل.
أك لنقػػػػل: فػػػػرض تسلسػػػػل ا٤بمكنػػػػات مػػػػع عػػػػدـ انتهائهػػػػا إىل الواجػػػػب إ٭بػػػػا يوجػػػػب كثػػػػرة االحتيػػػػاج ال 

ك حاجة، ضػركرة أف ضػم فقػّب إىل فقػّب ال يوجػب  االستغناء إذ كلما ازدادت السلسلة طوال ازداد فقرا
 إال كثرة ا٢باجة ال الغُب.

ك الذم نراه أف كجود الواجب بديهي، ٖببلؼ ما قالو ا٤بعتزلة، إال أف بعض البديهيات لػيس سػواء يف 
الواقعيػػة ا٤بطلقػػة ال تقبػػل ا١بػبلء بػػل بعضػػها فيػػو مػػا فيػػو مػػن ا٣بسفػػاء، ك قولنػا مبػػًب علػػى أصػػالة الوجػػود، ف

لعدـ، ك ما كاف عدمو ٩بتنعا يكػوف كجػوده كاجبػان أزليػان، فػإذف أصػل الواقعيػة الواجػب األزيل، ك بػذلك ا
تكوف الواقعيات القابلة للعدـ ك ا٤بوجودات ادكدة مرتبطة هبػذه الواقعيػة غػّب القابلػة للعػدـ ك معتمػدة 

 .عليها

 

 

 

 

 



جائز أف يقع العدـ بدلو فلم يكن ث؟ قلت ألف وجوده ث إلى محدِ فإف قلت: لم احتاج المحدَ 
لو بد من مخصص يخصو بالوجود دوف العدـ، و ألف أفعالنا محتاجة إلينا حتى تحدث، و لو 
 لم تحتج إلينا لحدثت مع امتناعنا عنها و كراىتنا لها و لما توقفت على قصدنا و على إرادتنا.
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ك ىذا معُب اإلمكاف، فليس للمحدث يف ذاتو ]ألف وجوده جائز أف يقع العدـ بدلو[، قولو: 
 اقتضاء الوجود ك ال اقتضاء العدـ، فبل يلـز ااؿ ال من فرض كجوده ك ال من فرض عدمو.

كقولنا ]فبل يلـز ااؿ[ يعِب ال يلـز اجتماع النقيضْب مثبل يف فرض عدـ كجود ادىث، لكن يلـز 
ااؿ أم اجتماع النقيضْب لو فرضنا عدـ كجود الواجب، فالواجب يعِب ما فرض عدـ كجوده لـز 

استقبلؿ عنو ٧باؿ ك قد عرفت ااؿ الذم يلـز عن عدـ كجود البارم من اجتماع النقيضْب أك 
 السفاقد بالعطاء أك التسلسل ك الدكر ك الباطلْب.

فا٤بمكن حسب التعريف أعبله، فلم يكن لو بد من مخصص يخصو بالوجود دوف العدـ[ قولو: ]
أما أفعاؿ  ، ك ىذا ا٤بخرج ىو البارم بإرادتو ك اختياره.ن ٨برج من كتم العدـ، إىل الوجودال بد لو م

 .اإلنساف فسيأتيك الكبلـ فيها

]و ألف أفعالنا محتاجة إلينا حتى تحدث، و لو لم تحتج إلينا لحدثت مع امتناعنا عنها و  قولو: 
فأفعاؿ اإلنساف ٙبتاج ٤برجح يرجح كجودىا  كراىتنا لها و لما توقفت على قصدنا و على إرادتنا[

كاف من عدمها، فحدكثها يتوقف على اإلرادة ك القصد إىل فعلها، ك لو مل تتوقف عليهما، ل
اإلنساف ٦بربا على فعلو، ألنو يصدر منو فعل دكف إرادة ك قصد ك توجو للسفعل، فوجب كوهنا مسفعولة 

فهو فعاؿ ٤با تار، ٨ب ة كفٌعاؿ بإرادة حر أفعاؿ البارم،  فاألكيل أف تكوف كذلكعن قصد ك داعي، 
 .يريد ٗبقتضى حكمتو

 



الحدوث يؤدي إلى تسلسل فإف قلت: ما الدليل على أف اهلل قديم؟ قلت: ألف القوؿ ب
 الحوادث و ىو محاؿ، و ما أدى إلى محاؿ فهو محاؿ فصح أنو قديم.

ألف كل حادث قد سبقو عدمو إلى غير نهاية، فلو  :فإف قلت: لم كاف التسلسل محال؟ قلت
تسلسلت الحوادث إلى غير نهاية لسابق وجودىا عدمها و استوى السابق و المسبوؽ، و ألنو 

 ل دليل على الحدوث، و ما ل دليل عليو وجب نفيو، و إذا انتفى الحدوث ثبت القدـ.
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القوؿ بالحدوث يؤدي إلى تسلسل الحوادث و ىو محاؿ، و ما أدى إلى محاؿ فهو : ]قولو
نتقاؿ من العدـ إىل الوجود فكل ىو ظهور الشيء بعد عدمو أك االا٢بدكث محاؿ فصح أنو قديم[ 

الشيء إذا مل يكن معدكما قبلو، مثبل كيف يكوف  ٰبدثٯبب أف يسبقو عدـ ك إال كيف  حادث
ساخنا قبلو فنسفهم أف  إذا مل يكن  بارداقبلو ك كيف يكوف الشيء  ساكناإذا مل يكن  متحركاالشيء 

أخرج كل ىذه ا٤بوجودات من العدـ إىل الوجود، أك لنغّب  ك عليو، من ،بالعدـ كل شيء مسبوؽ
 ؟جاء ىذا العامليف السؤاؿ كما يطرحو أىل اإل٢باد، فنقوؿ: ك

فإما أف تكوف ىذه األشياء قد أكجدت نسفسها  :يبدأ باإلجابة فيقوؿ بأف ىناؾ احتمالْب الناظر العقل
أكجدت نسفسها بنسفسها فليس ىناؾ  كوف ىناؾ قوة أخرجتها إىل الوجود، أما أهنابنسفسها ك إما أف ت

لدكر القبلي يصدؽ ذلك ك اأك أمي صاحب فطرة حية ٩بكن أف يقوؿ أك  ك ال حٌب جاىل عاقل 
حتماؿ الثاين ك ىو أف الكوف موجود بصورتو ىذه منذ األزؿ ك ىذا القوؿ باطل باطل باتسفاؽ، أما اال

أما لو ، تكوف ىناؾ قوة أخرجت الكوف من العدـ إىل الوجود فك إما أ أيضا( أبطلو العلم ا٢بديث)
التدرج  ،يستلـز التسلسل الباطل، ك معُب ىذاقلنا أف كل ا٢بوادث راجعة ٢بوادث ال هنائية فهذا 

با٣بالق بأنو ٨بلوؽ من آخر ك ا٣بالق ٨بلوؽ من قبل خالق غّبه ك يؤدم إىل التسلسل إىل ما ال هناية 
 ك ا١بميع يصبحوف خالقْب ٨بلوقْب ك ىو باطل ألنو يؤدم إىل احتماالت ك نتائج باطلة.

 يف كجود البلحق أم خالق ك ٨بلوؽ. سبباسابق سباب ٕبيث يكوف الالتسلسل ىو ترتيب سبب ك أف
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خالق ك قد خلقو آخر ك اآلخر خلقو إلو غّبه ك ىكذا ك ىذا باطل ألنو  ك سابقو فالسابق خالق

تسلسل ك ألف ٝبيع أفراد السلسلة الٍب ٘بمعهم تكوف ٩بكنات أم ٨بلوقات فتكوف السلسلة ٩بكنة 
ألهنا ٙبتاج إىل خالق ك مؤثر ٥با. فتشَبؾ ىذه السلسلة بأكملها يف االحتياج إىل مؤثر ٱبلقها ك 

ؤثر أك ا٤بوجد إما أف يكوف من نسفس السلسة أك جزء منها أك خارجا عنها، أما أف يوجدىا ك ىذا ا٤ب
فبل يصح ألنو يصبح تأثّب الشيء على نسفسو، أما أف يكوف جزء من  نسفس السلسلة، ا٤بؤثر منيكوف 

ك يتقدـ الشيء  السلسلة فبل يصح ألنو جزء منها فيصبح مؤثرا يف نسفسو ك ىذا الدكر باطل باتسفاؽ
 فبل يلـز اذكر. قدٲبا أما أف يكوف خارج السلسلة، أك يكوف خارج السلسلة، سوعلى نسف

ك بالتايل ىذا يؤدم للقوؿ بوجود الوجود الواجب الذم يستحيل عليو اإلمكاف ك ا٢بدكث ك العدـ، 
 فبل دليل على حدكثو تعاىل ك تقدس عن صسفات ا٢بدكث.

 :معرفتنا للوجود الواجب ننتقل ٤بعرفة ما ٯبب أف ٱبتص بو، أكؿ ذلك بعد

أف ال يكػػوف كاجبػػا لذاتػػو ك لغػػّبه معػػا، ك إال لكػػاف كجػػوده مرتسفعػػا عنػػو ارتسفػػاع كجػػود ذلػػك الغػػّب، فػػبل 
 يكوف كاجبا لذاتو، ىذا خلف.

 نا.الثاين: أف ال يكوف كجوده ك كجوبو زائدين عليو، ك إال افتقر إليهما فيكوف ٩بك

الثالػػػث: أف ال يكػػػوف صػػػادقا عليػػػو الَبكيػػػب ألف ا٤بركػػػب مسفتقػػػر إىل أجزائػػػو ا٤بغػػػايرة، فيكػػػوف ٩بكنػػػا، ك 
 ا٤بمكن ال يكوف كاجبا لذاتو.

 الرابع: أنو ال يكوف جزءا من غّبه، ك إال كاف منسفصبل عن ذلك الغّب فيكوف ٩بكنا.

 ا.؛ ك سيأتيك الكبلـ يف ىذامس أف ال يكوف صادقا على اثنْبا٣ب

، ك الواجػب قػد يقػوؿ أحػدىم أنػو مل ٯبػد دلػيبل علػى الوجػودو ما ل دليل عليو وجػب نفيػو[ ]قولو: 
  ك على الشريعة، على كجود الوجود الواجب،العقلي اليقيِب إنو قد قاـ الدليل عليو ٯبب نسفيو. نقوؿ: 
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ك ا٤بعتزلػػة قػػالوا ىػػذا ألف ٘بػػويز مػػا ال دليػػل عليػػو يقػػدح يف العلػػـو الضػػركرية ك فػػبل معػػُب للنسفػػي عندئػػذ، 
ك يف نسفس الوقت جوزنا ثبوت ما ال دليل عليو فلم ال ٪بوز  ما إذا قدمنا دليبل على شيءأم  النظرية،

خطػػأ يف مقػػدمات الػػدليل أك شػػبهة مػػا مل ٚبطػػر ألحػػد، ك إذا ا ىػػذا التجػػويز اسػػتحاؿ اليقػػْب، ك ىػػذا 
ك الغلػط فيجػب رده  ةيضػا الشػبهأدليل آخر ك ىذا الدليل ٪بػوز فيػو التجويز ٯبب رده، ك رده يكوف ب
يكػوف فاسػػدا، فنجػوز بػذلك مػػثبل ك مػا أدل إليػو  .لسػل إىل مػا ال هنايػػةبػدليل آخػر ك ىكػذا حػػٌب يتس

ال  ك مػػا موجػػودك ىػػي غػػّب موجػػودة يف الواقػػع، إضػػافة إىل أف ٘بػػويز كجػػود العنقػػاء أمامنػػا  كجػػود طػػائر
إال أنو من ا٤بعتزلة من رد ىذا الكبلـ فقاؿ بػل ٯبػب التوقػف . ىيؤدم إىل كجود ما ال يتناى دليل عليو
 ال النسفي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فإف قلت: لم علمت أف غير اهلل يكوف محٍدثًا لبعض األفعاؿ؟ قلت: علمتو باضطرار ألف 
العقَلء عندىم علم ضروري بحسن مدح المحسن و ذـ المسيء، و لم يكن علمهم بذلك 

لم فرع على ذلك العلم، و ألف ونهما فاعلين ضروريا ألف ىذا العضروريا حتى يكوف علمهم بك
ل بداع و يتركو بصارؼ، و كل واحد يجد نفسو بهذه الصفة، و ألف عالذي يفعل الفالفاعل ىو 

في أفعاؿ الخلق ما ىو قبائح كالكفر و الظلم و الكذب و الفتراء على اهلل و تكذيب الرسل 
و قتلهم و غير ذلك، و الحكيم الغني العالم بقبحها  العالم بغناه عنها متعاؿ أف يفعلها أو 

علوا كبيرا، و ألف اهلل تعالى أمر بالخير و وعد تعالى عن ذلك  يرضاىا أو يأمر بويريدىا أو 
عليو الثواب العظيم و نهى عن الشر و أوعد عليو العذاب األليم و أرسل بذلك الرسل و أنزؿ 

 الكتب و أقاـ الحجج، فلو كانت ىذه أفعالو لكاف ذلك عبثا و خروجا عن الحكمة.
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 القػػادر ىػػو اػػدث ىػػو السفاعػػل ك]لػػم علمػػت أف غيػػر اهلل يكػػوف محػػٍدثاً لػػبعض األفعػػاؿ؟[ قولػو: 
 دكاعيو حسب السفعل إحداث على يقدر فإنو اضطرار ال ك إ١باء يوجد مل إذا السفعل بْب ك بينو ا٤بخلى

 .صوارفو ك كراىتو حسب إٯباده عن ٲبتنع كما قصوده، ك

 ا٢بقيقػة علػى السفاعػل ىػو العبػدك ، علمػا حضػوريا ال ٲبكػن صػرفو ك ال رده [علمتػو باضػطرار]قولػو: 
 ٤بػا اإلنسػاف لسفعػل ا٢بقيقة على السفاعل ىو ا كاف فلو اإلنساف، فعل عن مسؤكال ليس ا ك لسفعلو،
 أنػو ٯبػد ك اجملػيء" ك "الػَبؾ فعلػو علػى قادر أنو نسفسو يف ٯبد العبد إف حسن، مث ٤با ك التكليف صح
 علػى فػاعبل ا كػاف لػو ك مكػابرين، كنػا ك الضػركرة ألنكرنػا ىػذا انتسفػى لػو ك عليػو، مسػؤكؿ ك حػر

 ا لكػاف الشػر العبػد فعػل لػو ك ظا٤بػا يكػوف أف ١بػاز للظلػم فػاعبل العبػد كػاف ك العبػد لسفعػل ا٢بقيقػة
 يػأمر كيػف إذ التكليػف، النتسفػى  أفعػاال ا٤بكلػف أفعػاؿ كانػت لػو ىػذا، ك عػن منػزه ا ك شػريرا
طر الذم ىو ا كاف إذا ك عبده، يف ٱبلقو مث بشيء  فهذا عليو ٰباسبو مث ٱبلقو ك الكسفر العبد يف ٱبي
 لبطيل  األنبياء، بعثة ك النهي ك األمر من كل لبطل ك ذلك"،  عن ا "تعاىل الظلم، ك العبث عْب
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طر الذم ىو ا كاف إذا ك عبده، يف ٱبلقو مث بشيء يأمر إذ كيف العقػػػػػػػاب، ك الثواب   العبػد يف ٱبي
 ذلك"، ك الضػركرة نقصػد هبػا عن ا "تعاىل الظلم، ك العبث عْب فهذا عليو ٰباسبو مث ٱبلقو ك الكسفر

مػػا ٰبصػػل فينػػا، ال مػػن قبىلنػػا، أضػػف إىل ىػػذا أف العبػػد يف إحداثػػو لسفعلػػو ٰبتػػاج لعػػدة أسػػباب، كارتسفػػاع 
 ا٤بوانع ك ا٢بواجز ك كجود آالت افعل كا١بوارح...ك ا منزه عنها.

جربيػة ك إمػا مػػن  أف ا٤بػذاىب يف األفعػاؿ، إمػػا، فنقػػوؿ: الكػبلـ كػػبلـ يف خلػق األفعػاؿ اعلػم أف ىػذاك 
فػركا منػو فوقعػوا فيػو، ك القػائلوف التوسط فهو ليس بشػيء سػول ا١بػرب، عي أما من يدٌ ، يقوؿ باالختيار

لػػػو ك مػػػؤثر فيهػػػػا اباالختيػػػار قػػػالوا أف العبػػػد قػػػادر بقػػػدرة أعطػػػاه ا إياىػػػا فهػػػو مػػػتمكن مػػػن إٯبػػػاد أفع
لك ضػػركرم ٤بػػا ٯبػػده كػػل أحػػد مػػن ك توقػػف حركاتػػو ك سػػكناتو علػػى اختيػػاره، ك علمنػػا بػػذ ،باسػػتقبللو

أف لػػو أف يقعػػد، ك أف لػػو أف يػػأ  الشػػيء   القيػػاـ ك القعػػود أف لػػو أف يقػػـو ك نسفسػػو يف حػػاؿ تػػردده بػػْب
ك ذىػػػب بعػػػض  ك لػػػوال أف اإلنسػػػاف ٨بتػػػار مػػػتمكن مػػػن أفعالػػػو ٤بػػػا كلسفػػػو تعػػػاىل،كمػػػا أنػػػو لػػػو أف يَبكػػػو، 

أمػػا  موجػػودة حقيقػػة، كإ٭بػػا ىػػي صػػسفات إضػػافية،ا٤بعتزلػػة إىل أف أفعالػػو اإلنسػػاف ال تتصػػف بأهنػػا أمػػور 
القائلوف با١برب، فقد كابركا العقوؿ ك عاندكا، ك قالوا أف العبد ليس متمكنا من أفعالو، ك ال توقػف ٥بػا 
علػػػػى تػػػػأثّبه بػػػػل إنػػػػو ال يقػػػػدر علػػػػى تػػػػأثّب ك ال عػػػػن فعػػػػل ك ال حركػػػػة ك ال سػػػػكوف، ك ا ىػػػػو اػػػػرؾ 

أنػػو ال و تعػػاىل عػػن ذلػػك، ك ذلػػك ٙبػػت قاعػػدهتم ا٤بعركفػػة ش منػػا٤بسػػكن، فػػالكسفر ك السفجػػور ك السفػػواح
فاعل يف الوجود إال ا، ك القوؿ بوجود فاعل آخر على ا٢بقيقة يؤدم بنا للشرؾ، ك أف يقع يف ملك 

أما مػن ادعػى التوسػط مػن األشػاعرة فقػد جػاؤكا بكػبلـ عجيػب، فزعمػوا أمػرا ال ٙبقػق ا ما ال يريده، 
لوا أف العبػد ال فعػل لػو ك رددكا مقولػة ا١بربيػة يف أنػو ال فاعػل إال ا، ك أنػو لػيس لو، ٠بوه كسػبا، ك قػا

الكسػب كػي يوٮبػوا النػاس لئلنساف سول اإلرادة، فمٌب أراد فعبل ما خلقػو ا فيػو، ك جػاؤكا ٗبصػطلح 
لػػو، صػػرؼ يف السفعػػل بقػػدرة تقارنػػو يف ٧بتأنػػو مػػن كػػبلـ ا  حػػْب قػػاؿ: "٥بػػا مػػا كسػػبت"، ك عرفػػوه أنػػو 

فتجعلو ٖبػبلؼ صػورة الضػركرة، ٧بركػة اليػد عنػد االرتعػاش، ككػل ذم حػس سػليم يسفػرؽ بػْب حركػة يػده 
 على طريق االختيار، كبْب حركة االرتعاش، فسفسركا الكسب ٗبا يرجع للمحلية، أم أف العبد ٧بل ٤با 
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ٯبريػػو ا عليػػو مػػن األفعػػاؿ، ك الػػزاين ك الكػػافر ليسػػا ٗبوجػػدين لسفعػػل الزنػػا ك الكسفػػر، بػػل ا ىػػو الػػذم 
أكجدٮبا يف العبد، فليس للعبد أثر يف أفعالو ك كل حركاتو ك سػكناتو، فأعمػاؿ فرعػوف ك النمػركد كلهػا 

ك عرٌفػػوا الكسػػب بأنػػو تعلػػق قػػدرة العبػػد ك إرادتػػو بالسفعػػل ا٤بقػػدكر، ك ٨بلوقػػة ، ك العبػػد ٧بػػل ال غػػّب، 
قالوا أفعاؿ العباد كاقعة بقدرة ا تعاىل كحدىا كليس لقدرهتم تأثّب فيها، بل ا سبحانو أجرل العادة 

يكوف بأنو يوجد يف العبد قدرة ك اختيارا، فإذا مل يكن ىناؾ مانع أكجد فيو فعلو ا٤بقدكر مقارنا ٥بما، ف
فعػػل العبػػد ٨بلوقػػا  تعػػاىل إبػػداعا ك إحػػداثا ك مكسػػوبا للعبػػد. ك ا٤بػػراد بكسػػبو إيػػاه مقارنتػػو بقدرتػػو ك 
إرادتو من غّب أف يكوف منو تأثّب أك مدخل يف كجوده سول كونو ٧ببل لو. فصرؼ العبد قدرتو كإرادتو 

ة جعلهػا متعلقػػة بالسفعػػل ٫بػو السفعػػل كسػب ك إٯبػػاد ا السفعػل عقيػػب ذلػػك خلػق. ك معػػُب صػرؼ القػػدر 
كذلك الصرؼ ٰبصػل بسػبب تعلػق اإلرادة بالسفعػل ال ٗبعػُب أنػو سػبب مػؤثر يف حصػوؿ الصػرؼ، إذ ال 
مػػػؤثر إال ا تعػػػاىل، بػػػل ٗبعػػػُب أف تعليػػػق اإلرادة يصػػػّب سػػػببا عاديػػػا ألف ٱبلػػػق ا تعػػػاىل يف العبػػػد قػػػدرة 

عػػل، فالسفعػػل الواحػػد مقػػدكر  تعػػاىل ٔبهػػة متعلقػػة بالسفعػػل ٕبيػػث لػػو كانػػت مسػػتقلة يف التػػأثّب لوجػػد السف
ك جاء يف النرباس ما لسفظو: ا تعػاىل خلػق ك العبػد كاسػب، ك ٙبقيقػو  اإلٯباد ك للعبد ٔبهة الكسب.

أف صرؼ العبد قدرتو ك إرادتو إىل السفعل كسب ك ىذا بأف تتعلق إرادة العبػد بالسفعػل فيخلػق ا تعػاىل 
د ا تعاىل السفعل عقب ذلك أم بعػد صػرؼ الػدرة ك ىػذا تػأخر ذا  ك إٯبا فيو قدرة متعلقة بالسفعل..

لؤلف القدرة مع السفعل عندنا خلق ك ملخصو أف العادة اإل٥بية جاريػة بأنػو إذا تعلػق العبػد بالسفعػل خلػق 
يعػِب  ىػل الكسػبنسػأ٥بم  ك ىنػا انتهػى،ا سبحانو فيو قدرة مصركفة إىل السفعل مث خلق فيو السفعػل.  

يف أفعالػو يف إٯبادىػا مػن العػدـ إىل الوجػود، أـ ال؟، فػإف قػالوا نعػم، كافقػوا  خليػة يف التػأثّبأف للعبد مد
العدليػػػة، ك إف قػػػالوا ال مدخليػػػة لػػػو يف إٯبػػػاده، ال حركاتػػػو ك ال سػػػكناتو، ك لػػػيس لقدرتػػػو تػػػأثّب، بػػػل ال 

اإلرادة ىػل ىػي مقػدكرة للعبػد أـ ال؟  كانوا جربية، نسأ٥بم عنعلى قدرتو ا٢بادثة أصبل،  يتوقف السفعل 
، ك إف مل يثبتوىػا فػػبل معػػُب ك خرجػػوا مػن مػػذىبهم إف قػالوا نعػػم فقػد أثبتػػوا قػادرا غػػّب ا ك فػػاعبل غػّبه

 ح ىو اسم ببل أهنم متوسطوف ال جرب ك ال تسفويض، ك الكسب كما يتض ال لقو٥بم بالكسب ك



.......................................................................................... 

، بل قد صرح األهبرم بأف ا١برب ىو ا٢بق، فتأمل. ك أيلػـز بل يعِب أف العبد ٦برد ٧بل لسفعل امسمى، 
، ك قػػػاؿ لػػػيس بقبػػػيح ألف العقػػػوؿ ال ٙبسػػػن ك ال  بػػػأف ذلػػػك تكليػػػف ٗبػػػا ال يطػػػاؽ ك ىػػػو قبػػػيح، فػػػالتـز

لػػذلك قػػاؿ الػػرازم يف  بػػل إهنػػم ليقولػػوف منكػػرا مػػن القػػوؿ ك زكرا.ؿ، اتقػػبح، ك ىػػذا مػػن عجيػػب األقػػو 
ك حػػػْب عػػػرض صػػاحب النػػػرباس سػػػؤاال فقػػػاؿ مػػػا معنػػػاه كيػػػف  .اصػػل أف الكسػػػب اسػػػم بػػػبل مسػػػمى

يكوف الكسب قبيحا رغم أنو اعتبارم ك ا٣بلق حسػن، فأجػاب ٗبػا يقتضػي التصػريح با٢بسػن ك القػبح 
لسفظػػو: قػػد ثبػػت أف ا٣بػػالق حكػػيم ال ٱبلػػق شػػيئا إال ك لػػو عاقبػػة  العقليػػْب اللػػذاف نسفاٮبػػا رأسػػا، فقػػاؿ مػػا

ٞبيػػدة...إ . قلػػت: كيػػف عػػرفتم ىػػذا بعقػػل أـ بسػػمع، إف كػػاف بالعقػػل ناقضػػتم أنسفسػػكم، ك إف كػػاف 
بالسػػمع قلنػػا فلػػم قلػػتم أنكػػم غػػّب مطلعػػْب علػػى كجػػو ىػػذه ا٢بكمػػة، ك أنػػتم ال تعرفػػوف ا٢بكمػػة أصػػبل 

فإثبػات شػيء لشػيء فػرع لثبػوت ا٤بثبػت لػو. ك العجػب كػل العجػب   بالعقل، فكيف تثبتػوف كجهػا ٥بػا،
كمػػا يف خلػػق حػػْب قػػاؿ مػػا لسفظػػو:  مبينػػا حسػػن خلػػق ا كيػػف نػػاقض نسفسػػو بنسفسػػو يف نسفػػس األسػػطر 

األجساـ ا٣ببيثة الضارة ا٤بؤ٤بة كالعقارب...فقد يكػوف فيهػا منػافع عظيمػة...ا . قلػت: فلػم قلػت بعػد 
ف أفعػػػاؿ ا تعػػػاىل حسػػػنة بػػػذاهتا ك أنػػػو لػػػيس حسػػػنها بػػػالنظر إىل ذلػػػك أف األشػػػعرم يػػػرل ك يعتقػػػد أ

. فتأمػػل فقػػد فكيػػف استحسػػنتم منػػافع األجسػػاـ ا٣ببيثػػة ا٤بصػػاا ا٤بَبتبػػة عليهػػا ألنػػو ال يقػػبح منػػو شػػيء
 عميت بصّبهتم ك أضلهم ىواىم.

بػو نسفػع، أك يعػِب كػل فعػل ييسػتجلب الكسػب عنػد ا٤بعتزلػة  ك إف قلت: ما الكسب عند ا٤بعتزلػة؟ قلنػا:
يػػدفع بػػو ضػػرر، لػػذلك يسػػموف حػػرفهم ك مػػا ٰبصػػػلوف بػػو نقػػودا مكاسػػبا، ك ىػػذا يف اللغػػة، فػػإف قيػػػل 
خربكنا عن معناه يف االصطبلح الكبلمي، قلنا: أف االصطبلح على ما ال يعقل ٧باؿ، فالكسب اسم 

 يوجػد لػو ببل مسمى، فكيف نبحث لو عن اسم يف االصطبلح الكبلمي، فالشيء يعقل معناه أكال مث
 اسم يف اللغة.
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ك ال قػػػػادر إال ىػػػو، ك غػػػّب ذلػػػػك يسػػػتلـز الشػػػػرؾ فباطػػػل، فنقػػػػوؿ ردا  أمػػػا قػػػو٥بم بأنػػػػو ال فاعػػػل إال ا
عليهم، ٗبا أنكم أثبتم صسفات لو قدٲبة، كالعلم ك ا٢بياة، فلم ال تقولوف أف القوؿ بكوف اإلنساف عا٤با 
ك حيا يستلـز كجود حيػْب اثنػْب، ك عػا٤بْب اثنػْب، إذ مػا ٯبػرم علػى القػدرة ٯبػرم علػى ا٢بيػاة ك العلػم، 

ات ، أم يستلـز أنو ال حي إال ا، ك ىذا باطل عقبل ك نقبل، ك يكػوف بػذلك خطػاب فكلها صسف
، إذ ال موجود إال ا، فإف قيل ٫بن ٫بصر الكبلـ يف القدرة ال غّب، قلنا ما الداعي  ا تعاىل للمعدـك

، قلنػا ٥بػم لذلك، فالكل يستلـز الشرؾ مع ا، فإف قالوا تلػك الصػسفات ال تعػد شػيئا أمػاـ صػسفات ا
 .ك ىل قلنا أف تعد شيئا أماـ صسفاتو

أف نسفي اإلٯباد ال يسػتلـز نسفػي اإلحػداث كالتػأثّب ك قالوا أف ا ال يشاركو أحد يف اإلٯباد، لكنا نقوؿ 
كاإليقػػاع للسفعػػػل بالقػػػدرة كاالختيػػػار؛ كمػػا قػػػاؿ بعػػػض العدليػػػة علػػػيهم السػػبلـ، فالػػػذم نسفػػػاه أخػػػص مػػػن 

 شاركة لو تعاىل يف اإلٯباد كما نسفى اإلٯباد من غّبه  تعاىل مطلقان.اإلٯباد ألنو إ٭با نسفى ا٤ب

 أما ما ٛبسكوا بو أيضا يف قو٥بم أنو لو كانت ا٤بعاصي كاقعة من العصاة بدكف إرادتو تعاىل لزمت مغا
 لبتهم لو يف ملكو تعاىل، كما قاؿ االسسفراييِب "سبحاف من ال ٯبرم يف ملكو إال ما يشاء"، لكن

لوا عن كوف إثبات ٨بالسفة بعض العباد كموافقة بعضهم يناقض ما تشبثوا بو ىهنا، فنسأف أال ىؤالء غسف
تقع ا٤بخالسفة يف األكامر كالنواىي الشرعية؟، فسيقولوف نعم، ألهنم إف قالوا بغّب ذلك كانوا سسفسطائية 

ف فيها يف ملك ا ال ٰبدثوف، كإف كانت ٨بالسفة األكامر كالنواىي الشرعية مستلزمة للمعاندة، ك جريا
، إف قالوا باألكؿ فقد لزمهم ما الك ىو ال يريدىا، فإما أف ىذه ا٤بعاندة تستلـز ا٤بغالبة كالغلبة أك 

ألزموا بو ا٤بعتزلة، من جرياف ما ال يشاء ا يف ملكو، ككسفى ا ا٤بؤمنْب القتاؿ، كإف قالوا بالثاين فقد 
مث إف مواقسفة  "ٱبربوف بيوهتم بأيديهم" ك ظهر أهنم ٰبب السفساد"اعَبفوا بسفساد ذلك اإللزاـ "ك ا ال 

جيح كأف قدرىم تؤثر رادهتم، كعلى أهنا مؤثرة يف الَب بعض العباد ك٨بالسفة بعضهم يدؿ على تسفاكت إ
 على كفق إرادهتم ال على كفق إرادتو تعاىل؛ ألنو قد مكنهم كككلهم إىل اختيارىم كعرفهم ما ىو الذم 



.......................................................................................... 

يريده كٰببو كيرضاه منهم، فهو تعاىل قد أراد أف يوفقوا يف أفعا٥بم بإرادهتم فمن طابق ما يريد تعاىل 
نا مل يكن ليجربنا، ألف فهو ا٤بوافق، كمن خالسفو فهو ا٤بخالف، مث نزيد على ذلك بقولنا أف الذم خّب 

 يف ذلك تناقض ظاىر، ك عبث باطل تعاىل ا عن ذلك.

نػػو يػػدؿ علػػى أنػػو أك ٫بػػن نقػػوؿ، أف ا أقػػدرنا علػػى أفعالنػػا، ك إعطاؤنػػا القػػدرة يػػدؿ علػػى كمالػػو، ال 
ف ا عػاجز عػن إعطائنػا القػدرة ا٤بػؤثرة، ، ك يلـز مػن قػوؿ األشػاعرة أاؿعطائنا القدرة كما يقيتكامل بإ

ليظهػػر مػػنهم ا٤بػػؤمن ك الكػػافر، العاصػػي ك ا٤بطيػػع، مػػع علمػػو بػػذلك، فهػػذا ا٤بلػػك أقػػدر ك أكمػػل مػػن 
الذم لو عبيد ال يقػدركف علػى القيػاـ ك القعػود حػٌب يقػيمهم ىػو أك يقعػدىم ىػو، فهػو اػرؾ ال غػّب، 

سانا ك يدا ك رجبل، ك يرد عليهم قولػو تعػاىل: "ك مػا ا يف كل صغّبة ك كبّبة، يف كل أفعاؿ ا١بوارح ل
فػالظلم  ه ا ك يريده،ملكو ما ال يشاء، ك الظلم ال يشاؤ يريد ظلما للعباد" حْب قالوا أنو ال ٯبرم يف 

ك ٨بتصر قو٥بم ك الزمو، أنو ال فاعل إال ا، ك عليػو اقع ك منكر ذلك مكابر، يف الشاىد موجود ك ك 
عصػػية إال ا، ك أف ا عػػاجز حػػْب قصػػركا قدرتػػو تعػػاىل علػػى فعلػػو لػػو ٯبعلػػوا لػػو إقػػدارا لنػػا ال فاعػػل للم

 .على أفعالنا، فقد منعوا أف ٱبلق ا قدرة مؤثر يف عباده

قػدار لنػا لى أفعالو فقػط ك مل ٯبعلػوا لػو االذا ألهنم قصركا قدرتو تعاىل عىك لزـك عجزه تعاىل ظاىر، ك 
تعػاىل كمػاؿ على أفعالنا ك ٫بن نقوؿ أنو قادر على أفعالو ك ميقدر لنا على أفعالنا، فلو عنػدنا تبػارؾ ك 

أم خلػػق القػػدرة ا٤بػػؤثرة منػػا، ك لػػـز ىػػؤالء األشػػاعرة عجػػزه تعػػاىل عػػن  قػػدار لنػػاالتقػػديس بالقػػدرة ك اال
لػػى التصػػرؼ فهػػم متمكنػػوف منػػو ذلػػك، فلػػو كػػاف ٤بلػػك مػػن ا٤بلػػوؾ عبيػػد يعملػػوف يف ٩بلكتػػو قػػادركف ع

فتنسفذ يف ببلدىػم أكامػرىم ك نػواىيهم ك ىػو أيضػا مكػنهم مػن ٝبيػع اآلالت ٨بتػارا ألت يكونػوا قػادرين 
علػػى طاعتػػو ك معصػػيتو ك لػػو أراد ٤بػػنعهم بقدرتػػو القػػاىرة ك لكنػػو أراد أف يكونػػوا ٨بتػػارين ليظهػػر مػػنهم 

أكمل ك أجل أـ ا٤بلك الذم لو عبيػد ال يقػدركف ا٤بطيع ك العاصي يف ا٣بارج، فهل ىذا ا٤بلك أقدر ك 
 على شيء ال على القياـ ك ال على القعود، فيكوف ىو ارؾ ا٤بسكن ٥بم، فهؤالء األشاعرة مل ٯبعلوا 
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الػو  ك مل ٯبعلػوه تعػاىل خالقػا فينػا لقدرتػو مػؤثرة منػا إ٭بػا ىػو الػذم ال يػزاؿ قدرتو تعاىل مؤثرة يف غّب أفع
يف كػػل ٢بظػػة يػػؤثر ك يوجػػد ك ال يتعػػدل تػػأثّبه إىل غػػّب فعلػػو تعػػاىل ك ىػػذا ىػػو الػػذم يلػػـز منػػو عجػػزه 

 تعاىل.

شػنيعة  قاؿ ىؤالء األشاعرة أنو ال يقع يف ملكػو إال مػا يريػد، ك ٫بػن نعلػم أف ىػذا الكػبلـ لوازمػو باطلػة 
كمػػا ال ٱبسفػػى علػػى لبيػػب، ك يػػرد عليػػو قولػػو تعػػاىل "ك مػػا ا يريػػد ظلمػػا للعبػػاد" فنػػزه تعػػاىل نسفسػػو عػػن 
إرادة الظلػػم ك الظلػػم ال شػػك ك ال ريػػب أنػػو كاقػػع مػػن جهػػة العبػػاد الظػػا٤بْب، ك كػػل كاقػػع ٥بػػم مػػراد  

ا٤بػراد منػو بالنسػبة إليػو ال إلينػا، تعاىل ك ىذا رد صريح على اآلية الكرٲبة، فإف قالوا أف ىذا الظلم ىهنا 
، ك مل يػرده مػنهم، مث إف الظلػم كاقػع فنقوؿ أف ا حـر الظلم على نسفسػو نعػم، كمػا حرمػو علػى عبػاده

فإرادتو تعاىل لو تصػادـ صػيغة النكػرة العامػة للظلػم مطلقػا أعػم مػن أف يكػوف نسػبيا أكال ك لػو أردنػا أف 
ظلمػػا بصػػيغة النكػػرة ك ىػػو ال يكػػوف كػػذلك ك إال فيمػػا لػػو  نلػػزمهم ىػػذا بنحػػو آخػػر، قلنػػا: قولػػو تعػػاىل

أجزاء أك جزئيػات كمػا نقػوؿ ال أريػد شػيئا مػن التمػر أك مػن غػّبه، فأثبػت ا تعػاىل للظلػم افػرادا ك قػد 
تقرر أف ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت ا٤بثبػت لػو، فػالظلم علػى ىػذا ثابػت أم كاقػع لكػن ا ال يريػده 

 مػراد، فيلػزمهم أف الظلػم مػراد، فػإف قػالوا ىػذا ال يقتضػي إال ثبػوت الظلػم يفعندنا ك عندىم كل كاقػع 
ور مػن ا ال لكونػو تعػاىل ال صػنسفس األمر ال ا٣بارج قلنا كذلك نقوؿ لكنهم يقولوف أف الظلم غّب مت

يسفعل الظلم عدال منو ك حكمة ك ال لكونو تعاىل مالكا كما يغالطوف بل لكونو ال ظلم ك ال عدؿ يف 
األمػر فعدلػػو ك ظلمػو سػػواء، مػع أهنػػم ٯبعلػوف الثبػػوت رديسفػا للوجػػود فػبل يصػػح قػو٥بم بػػالثبوت يف  نسفػس

.  غّب ا٣بارج. ك ىذا ا٤بوضوع متعلق بثبوت الذكات ك شيئية ا٤بعدـك

ك ٩بػا يتشػبثوف بػو إلثبػػات أنػو ال فاعػل إال ا، قػو٥بم أف ا علػػم مػا كػاف ك مػا يكػػوف أبػدا فػبل خػػركج 
لب العلم جهبل، فعلمو تعاىل يتعلق باألشياء على ما ىي عليػو يف نسفػس األمػر فػبل ٲبكػن عنو ك إال انق

 انقبلبو، فالعاصي يف علمو تعاىل ال بد لو من ا٤بعصية ك ا٤بطيع ال بد لو من الطاعة فينتسفي االختيار.
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نقػػوؿ جوابػػا علػػى ىػػذا، أف كػػل مػػن ٰبػػتج بسػػبق علمػػو تعػػاىل بأعمػػاؿ العبػػاد ك أفعػػا٥بم يلػػـز عنػػو أف ا 
أم شػيء مػن األشػياء،   ٦برب يف أفعالو، ك أنو غّب حر ٨بتار، ال يف رزقنا ك ال يف خلقنا، ك ال يف خلػق

 ذا ك إال انقلب العلم جهبل. فيلـز عنو ى

فعنػػد ك نزيػػدؾ شػػيئا مػػن مناقضػػاهتم، قػػاؿ تعػػاىل: "إف ا ال يغػػّب مػػا بقػػـو حػػٌب يغػػّبكا مػػا بأنسفسػػهم" 
ىػػػؤالء ا١بربيػػػة أشػػػعرية كػػػانوا أك غػػػّبىم، اآليػػػة تعػػػِب أنػػػو تعػػػاىل ىػػػو ا٤بغػػػّب آخػػػرا ك أكال، ك مل يغػػػّبكا مػػػا 

 صبل فخبلصة اآلية: إ٭با يغّبكا ك ال يغّبكا حٌب يغّبكا ك ال تغيّب من جهتهم رأسا.بأنسفسهم أ

فإذا علمت ىذا يا طالب علـو أىل العدؿ ك التوحيد، علمت أف كبلمهم يتنػزه عنػو العامػة مػن النػاس 
لػو  فما بالك ٖبواصهم، إال أف التعصػب قػد يعمػي البصػّبة فيغػدكا العػامل جػاىبل، ك العاقػل ٦بنونػا، "ك

 شئنا لرفعناه هبا".

 فهمو كما احتذاء" ال ك أصل غّب من الشيء "إبداع ٗبعُب خلق""قو٥بم من ا٤بعتزلة يقصد ال ك
  التقدير، أم با٣بلق، يقصده ا٤بعتزلة ما ك مطلقا، ىذا ا٤بعتزلة من أحد يقصد مل بل ا٤بخالسفوف
كما ذكر    الثوب" ىذا يل اخلق ك القطع، قبل قدره  الثوب: ا٣بياط ك األدًن، ا٣براز "خلق :فيقاؿ

لكانت  قالوا٨بلوقة  تعاىل كما  العبادكانت أعما٥بم   ك لو ا٤بصنف يف أساس الببلغة. فافهم.
ك على ىذا فعبادة األصناـ حسنة ألف ا  ."...الًَّذم أىٍحسىنى كيلَّ شىٍيءو خىلىقىوي "حسنة لقولو تعاىل: 
كاللواط أفعاؿ كاقعة ٖبلق ا كقد أحسنها كما أحسن كل شيء السفجور كالزناء خالقها، ك أف 

 فما ٥بؤالء القـو ال يكادكف يسفقهوف حديثا. قو؟لخ

أمل يقرأ ىؤالء القـو كبلـ ا، القائل: "..."من شر الوسواس ا٣بٌناس.." ك ىذا يسفيد التأثّب يف 
 ،  ك إال كيف صح التعوذ منو.اإلٯباد عكس ما توٮبو القـو

اىل: "ما أصابك من حسنة فمن ا ك ما أصابك من سيئة فمػن نسفسػك"، فػأين تػذىبوف مػن يقوؿ تع
 ىذا الكبلـ فإنو ذكر للعا٤بْب ٤بن أراد منكم أف يستقيم، فقولو تعاىل "كما أصابك من سيئة فمن 
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نسفسػػك" ال يعػػِب إال أف العبػػد ٨بتػػار يف فعلػػو ك ىػػو مػػن صػػدرت عنػػو السػػيئة ك عليػػو فهػػو ا٤بوجػػد ا٤بػػؤثر 
إٯبػاد فعلػو فػإف ا  فيها ك إال فما معُب قولو تعاىل: "فمن نسفسك"، فإذا ثبػت أف العبػد ٨بتػار مػؤثر يف

ال يعػػذب عبػػدا علػػى فعػػل ال أثػػره لػػو فيػػو فإنػػو ظلػػم، ك إضػػافة ا٢بسػػنة إىل ا تعػػِب أف ا ال يسفعػػل إال 
 ا٣بّب ك إف كانت ا٢بسنة تعِب الطاعة فهذا يعِب أهنا بتوفيقو ك تيسّبه ك لطسفو ك ىدايتو.

 مباشر، غّب ك مباشرة اختيارية، أفعاؿ ك اريةاضطر  أفعاؿ نوعْب: إىل األفعاؿقٌسموا  ا٤بعتزلة اعلم أفٌ ك 
 إرادة ك قصد ك بعلم ٙبدث الٍب فهي االختيارية أما العبد من إرادة أك قصد دكف ٙبدث فاالضطرارية

 غّب ك ،ٰبدثها العبد ابتداء يف ٧بل القدرة أم يف إطار قدرتو الٍب فهي ا٤بباشرة األفعاؿ أما العبد، من
 "ا٤بتولدة". األفعاؿ تسمى ك أك نا٘بة عن السفعل ا٤بباشر، لو ثانوية آثار ىي ا٤بباشرة

  قسمْب: على القدرة ٧بل باعتبار ا٤بتولدة األفعاؿك 

 بعد ا٢باصل كالعلم اإلنساف قدرة دائرة يف يبقى أم القدرة ٧بل يف كونو حيث من كا٤بباشر األكؿ
 .النظر عن متولد العلم أف أم النظر،

 فعل اليد فاعتماد الرمح، ك القوس على يعتمد الذم الصيد مثبل غّبه، إىل القدرة ٧بل يتعدل الثاين
 عن يتولد الصيد ك نسفسو، القادر االنساف غّب على أم القدرة ٧بل غّب على اعتمد لكنو مباشر

  .ا٤بباشر غّب الثاين السفعل ىي ك ا٢بركة، ك االعتماد

 :ضربْب على األسباب بلحاظ ا٤بتولدة األفعاؿ ك 

 ،العلم ليحصل التجدد إىل ٰبتاج الذم كالنظر ىذا ك ،باألسبا ٘بدد إىل كجودىا يف ٙبتاج ما
 .النظر ىي الٍب األسباب ٘بدد عن متولد فالعلم

 فالقوس للقوس رمينا كحاؿ السبب، ٘بدد دكف ىذا عن ىذا ينشأ فقد التجدد، إىل ٰبتاج ال ما
 .الدفع أك الرمي ىو ك السبب ٘بدد دكف ا٥بدؼ ٫بو حركتو يف يستمر
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أما أصحاب ا٤بعارؼ ك قو٥بم أف األفعاؿ تقع من اإلنساف بالطبع فبل يلـز عنو ا١برب، كال يلتزموف 
من  ،غّبىم من أصحاب ا٤بعارؼر ك عمٌ ك مي أف ا١باحظ كالنظاـ كٜبامة  يعلم لبيب كلفبذلك، 

كا٤بناظرين يف مسألة األفعاؿ كالقائلْب بأف العباد مؤثركف يف ٝبيع أفعا٥بم بطريق الكبار شيوخ االعتزاؿ 
٤با كانوا من ا٤بعتزلة ٕباؿ من األحواؿ فضبلن عن أف يكونوا من اجملادلْب وا جربية االستقبلؿ فلو كان

، ك لو كانوا جربية لطردهتم ا٤بعتزلة كما طردت ضرارا ك ؿكجدا دفاعأعظم  عن مذىبهم ا٤بدافعْب
 غّبه.

ك معقػوال، ك رجػل مػن عقػل يعقلػو عقػبل  جػاء يف لسػاف العػرب أنػو العقػل العقل لغة: : ]العقَلء[لوقو 
مػره، ك رأيػو، مػأخوذ مػن عقلػت البعػّب إذا ٝبعػت قوامػو، ك قيػل العاقػل الػذم ٰبػبس عاقل ىو ا١بػامع أ

ػػي نسفسػػو ك يردىػػا عػػن  ىواىػػا، أخػػذ مػػن قػػو٥بم: قػػد اعتقػػل لسػػانو إذا حػػبس ك منػػع مػػن الكػػبلـ، ك ٠بي
، ك يف االصػطبلح عيػر ؼ بأنػو ٝبلػة العقػل عقػبل ألنػو يعقػل صػاحبو مػن التػورط يف ا٤بهالػك، أم ٰببسػو

من العلػـو ٨بصوصػة مػٌب كجػدت صػح مػن العبػد النظػر ك االسػتدالؿ، ك ىنػاؾ خػبلؼ داخػل مدرسػة 
العقل، حيث يذىب أبو ا٥بذيل إىل أنو علم ضػركرم أك علػم اضػطرارم، أمػا ا١ببػائي ا٤بعتزلة يف مسفهـو 

فػّبل انػػو ال فػرؽ بػػْب العقػػل ك العلػم، أمػػا القاضػػي فيػذىب إىل الػػربط بػػْب العقػل ك منػػاط التكليػػف، ك 
العقػػػػل نوعػػػػاف غريػػػػزم ك مكتسػػػػب، الغريػػػػزم ىػػػػو العلػػػػـو الضػػػػركرية كاسػػػػتحالة اجتمػػػػاع النقيضػػػػْب، ك 

الػػػػذم ينطلػػػػق مػػػػن العقػػػػل الضػػػػركرم ليصػػػػل لعلػػػػم مكتسػػػػب ٰبصػػػػل لػػػػو بعػػػػد النظػػػػر ك ا٤بكتسػػػػب ىػػػػو 
 االستدالؿ.

العلم الضركرم ىو العلم الػذم [ بحسن مدح المحسن و ذـ المسيء ]عندىم علم ضروريقولو: 
ٯبػػػده اإلنسػػػاف يف نسفسػػػو، كاسػػػتحالة اجتمػػػاع النقيضػػػْب، كأف الكػػػل أكػػػرب مػػػن ا١بػػػزء، ككػػػالعلم ٕبسػػػن 

 فهذه علـو فطرية مركبة يف اإلنساف.ك حسن مدح اسن، م، العدؿ، كقبح الظل

 



.......................................................................................... 

]ولػػم يكػػن علمهػػم بػػذلك ضػػروريا حتػػى يكػػوف علمهػػم بكونهمػػا فػػاعلين ضػػروريا ألف ىػػذا قولػػو: 
أم لو مل يكن علمنا بكوننا فاعلْب ضركريا ٤با علمنػا قػبح فعػل بعينػو ك  العلم فرع على ذلك العلم[

 حسن فعل بعينو.

بياف ا٤ببلزمة: اإلنساف ٯبد يف نسفسو أنو فاعل لبعض األفعاؿ ضركرة، ك عليو فكل فعل يقـو بو إما أف 
، إذا كػاف يستحق عليو ا٤بدح أك يستحق عليو الذـ، ك ال ٯبوز أف يكوف غّبه مستحقا للمدح أك الػذـ

ىو فاعلػو علػى ا٢بقيقػة، فػذلك عبػث، كبالتػايل العلػم ٕبسػن فعػل أك قبحػو، يسػتلـز كجػود ذلػك السفعػل 
 ن ك القبح ثابتْب يف نسفس األمر. أكال حٌب ٫بكم عليو، ك ىذا يعِب أف ا٢بس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مثلػو فإف قلت: ما أنكرت أف يكوف العالم موجبا عن القديم؟ قلت: لو كاف كذلك لكاف قػديما 
 و لما كاف بهذه الصفة من ]التدبير[ و الحكمة و التقدير بحسب المصالح.

فإف قلت: ما أنكرت أف يكوف وجود القديم عن موِجب؟ قلت ل يخلو إما أف يكػوف محػدثا أو 
قػػديما، فمحػػاؿ أف يكػػوف محػػدثا، و لػػو كػػاف قػػديما لػػم يكػػن أحػػق بإيجػػاب القػػديم مػػن القػػديم 

 بإيجابو.
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 اإلٯباب النايف لبلختيار.]موجبا[ قولو: 

فلو كجد العػامل بإٯبػاب أم ال علػى سػبيل االختيػار، لكػاف ]لو كاف كذلك لكاف قديما مثلو[ قولو: 
ألف  الػػٍب يتسلسػػل منػػو األسػػباب ك ا٤بسػػببات،قػدٲبا، أم أنػػو تعػػاىل علػػة موجبػػة ألكؿ األسػػباب ا٤بوجبػة 

العلػػػة ال تَباخػػػى عػػػن ا٤بعلػػػوؿ ك ال تنسفصػػػل عنهػػػا، ألهنمػػػا يوجػػػداف معػػػا، ك ال يتصػػػور انسفصػػػا٥بما عػػػن 
ذلػػػك كػػػذلك، يكػػػوف العػػػامل علػػػى غػػػّب مػػػا ىػػػو عليػػػو اآلف مػػػن كػػػاف فيكػػػوف العػػػامل قػػػدٲبا، ك إف  بعػػػض، 

يكسفػل سػعاهتم، ك يكسفػل صػحة تكلػيسفهم، ألف مػا الصنعة ك اإلحكاـ ك التدبّب، كفق مصاا النػاس ك 
فاقػد االختيػػار ال ٲبكػن أف يسفعػػل بإحكػاـ ك ال أف يػػدبر أحػػس تػدبّب، ألنػػو ال خيػار لديػػو يف السفعػػل أك 

 الَبؾ.

أما األشاعرة فاعلم أف أقوا٥بم مستلزمة لقدـ العامل ك إف مل يصرحوا بذلك ك هتربوا منو، إال أف 
، ك بغّب ذلكف ظهر من كلماهتم أهنم يكسفركف من قاؿ إامل، حٌب ك قو٥بم ىو عْب القوؿ بقدـ الع

ذلك حْب نسفوا االختيار عنو تعاىل، ألف ا٤برجح عندىم يف أفعالو تعاىل ىو ٦برد اإلرادة القدٲبة ككل 
 قدًن ال اختيار فيو قطعا كإٝباعا، فينتج أنو ال اختيار يف أفعالو تعاىل.

أف ا٤برجح إذا كاف عند اجملربة قدٲبان كاف الَبجيح ا٤بستند إليو بغّب ذكر اققوف ك بياف ذلك كما 
 اختيار فبل يكوف مستندان إىل ا٤بختار من حيث كونو ٨بتاران تعاىل، ال يقاؿ: قدـ ا٤برجح ال يستلـز 
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َبجيح، ألنا نقوؿ: لو فرضنا صحة ىذا مل يقدح يف مطلوبنا من لزـك عدـ اختياره تعاىل على قدـ ال
مذىب اجملربة، لكنو غّب صحيح نظران إىل مذىبهم يف أف اإلرادة متعلقة لذاهتا القدٲبة، فتعلقها قدًن 

على أنا نقوؿ:  لقدـ ذاهتا، كال معُب لتعلقها إال ترجيحها عندىم، فالَبجيح قدًن عندىم بالضركرة،
لو كاف الَبجيح حادثان ألفتقر إىل ترجيح آخر إىل أف يدكر أك يتسلسل ككبلٮبا ٧باؿ، مث إنو قد 

 صرح الرازم كغّبه بأنو إذا حصل ا٤برجح كجب السفعل.

أيضا قو٥بم بقدـ اإلرادة كأهنا ىي ا٤برجح ال غّبىا يستلـز أف ال يصح تعلقها بغّب ما تعلقت بو أزالن 
، أال ترل أهنم يقولوف إف الظلم ٧باؿ  -تعلقات األزليةأعِب ال- فهم شركاء السفبلسسفة يف ىذه اللواـز

من ا تعاىل، أم ال يتصور، كال يكوف مقدكران لو تعاىل أصبلن، كمع ذلك قالوا إف ٛبدحو تعاىل 
كمعلـو أنو إ٭با يتمدح بَبؾ ما كأمثا٥با ٛبدح بعدـ فعلو للمحاؿ،  {كىمىا رىبُّكى ًبظىبلَّـو لًٍلعىًبيدً بقولو: }

يَبؾ باالختيار ال ااؿ فافهم، كقد ظهر أف قو٥بم: بقدـ اإلرادة، كقو٥بم أهنا ىي ا٤برجح ٗبجردىا 
 بناء على نسفي ا٢بسن كالقبح عقبلن يستلـز مذىب السفبلسسفة شاءكا أـ أبوا.

 يف شرح العضد ما نصو: كا٢بق كقاؿ اإلماـ الرازم يف ا٤بباحث ا٤بشرقية كما نقلو عن ا١ببلؿ الدكاين
 عندم أنو ال مانع من استناد كل ا٤بمكنات إىل ا تعاىل ابتداء لكنها على قسمْب:

منها: ما إمكانو البلـز ٤باىيتو كاؼ يف صدكره عن البارم فبل جـر يكوف كجوده فايضان على البارم 
  تعاىل من غّب شرط.

السابقة مقربة للعلة  حدكث ال من قبلو، فتكوف األنواركمنها: ما ال يكسفي إمكانو بل البد من 
السفياضة إىل األمور البلحقة، كذلك إ٭با ينتظم ٕبركة سرمدية دكرية، مث إف تلك ا٤بمكنات مٌب 

صدرت عن البارم كحدثت، كال تأثّب للوسائط أصبلن يف اإلٯباد بل  استعدت للوجود استعدادان تامان 
 يف االعداد، انتهى.

 بعينو، كإثباتو للحركة  ين بعد إيراده ما لسفظو: كىذا ما ذكرنا أنو ٙبقيق مذىب السفبلسسفةقاؿ الدكا
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 السرمدية الدكرية مبِب على مذىبهم كما ال ٱبسفى، انتهى.

 ـ مذىب ىؤالء.ك عليو فبلـز مذىب السفبلسسفة الز 

أما ا٤بعتزلة ك معشر العدلية فإهنم ٤با تيقنوا ما يرد على القوؿ بقدـ اإلرادة من لزـك اإلٯباب ا٤بنايف 
لبلختيار، قالوا بأهنا حادثة كأهنا من أفعالو عز كجل، كأهنا موجودة على حد كجوده، أم أهنا ال يف 

ذاتو ٧بل للحادث، إذ ليست اإلرادة عندىم  ٧بل؛ ألنو تعاىل موجد ال يف ٧بل، فبل يلـز القوؿ بأف
 من الصسفات الذاتية.

ك لػو كػاف ذلػك القػدًن ]و لو كاف قديما لم يكن أحق بإيجاب القػديم مػن القػديم بإيجابػو[ قولو: 
حػػق باإلٯبػػاب ك اإلٯبػػاد مػػن القػػدًن قػػدٲبا علػػى السفػػرض، ٤بػػا كػػاف القػػدًن الػػذم نػػراه الواجػػب الوجػػود أ

 ، ا٤بوجىب ال على سبيل االختيار، ليس أحق باإلٯباب من ا٤بوًجب ال علىا٤بوجىب عنو، ٗبعُب آخر

 سبيل االختيار. أم ليس أحدٮبا أحق باإلٯباد ك اإلٯباب من اآلخر.

 

 

 

 

 

 

 

 



 اب معرفة القديم بصفاتوب

اعلم أف محدث العالم شيء مخالف لسائر األشياء، و ليس بجسم و ل عرض و ل مشبو 
ـر و ل يكوف في مكاف و ل يدرؾ و ل يشغل جهة و ل يحل في جوجوه لهما بوجو من ال

بحاسة من الحواس و ليس بمرئي في نفسو، قديم مختص باألولية، لم يتقدمو عدـ، قادر لذاتو 
على جميع المقدورات، عالم بذاتو بجميع المعلومات، حي لذاتو، سميع بصير لذاتو، مدرؾ 

ذلك، متكلم بكَلـ يخلقو في بعض األجراـ كما يخلق للمدركات كلها لذاتو ل لمعاف أوجبت 
سائر األعراض، مريد، غني ل يجوز عليو الحاجات، واحد فرد ل ثاني لو، حكيم، عدؿ ل 
يفعل إل ما تقتضيو الحكمة، ليس في أفعالو ظلم، و ل عبث، منزه عن جميع المقبحات، 

ـر أو يكلف ما ل يطاؽ، و من متعاؿ عن أف يضل عباده ثم يعذبهم أو يعاقب على غير ج
 حكمتو خلق العالم الذي ىو حسن و نعمة و منها تكليف عباده. 

..........................................................................................  

التصػور ك العلػم ىػو  ا، ك قيػل أهنػللمعرفة اصػطبلحات عػدة، منهػا أهنػا إدراؾ ا١بزئيػات [معرفة]قولو: 
سفػظ أثػره يف نسفسػو، مث أدركػو ثانيػا، ك عػرؼ من أدرؾ شيئا ك ا٫بالتصديق، ك قيل أهنا مطابقة إدراكْب، 

 .أف الذم أدركو باإلدراؾ الثاين ىو ما أدركو باإلدراؾ األكؿ، فهو ا٤بعرفة

مػا أدل إىل سػكوف  ك عرؼ القاضي عبد ا١ببار ا٤بعرفة، بأهنا االعتقاد ا٤بسفضي إىل سكوف الػنسفس، أم
، ك ىػو مل يسفػػرؽ بػْب العلػم ك ا٤بعرفػػة ك  الػنسفس، ك ثلػج الصػػدر، ك طمأنينػة القلػب، أم االعتقػػاد ا١بػاـز

 جعلها كاحدا، فيسمى كل عامل عارفا

يف نظرية ا٤بعرفة، ا٤بعرفة حْب تطلق فّباد هبا مطلق العلم، أم تبحث عن العلم مػن حيػث ىػو علػم،  ك
 دا عن أم اعتبار.دكف قيد ك ال ٚبصيص، ٦بر 
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باختصػػػار،  ك التوحيػػد يف كػػبلـ ا٤بتكلمػػْب، العػػدؿ أمػػا الصػػسفات، فهػػي قطػػػب رحػػى ]بصػػفاتو[قولػػو: 
الوجودية أم أهنا ثابتػة لػو تعػاىل،  نها صسفات سلبية، ك نعِب بالثبوتية مفالصسفات منها صسفات ثبوتية ك 

أمػػا الصػػسفات السػػلبية، فنعػػِب هبػػا نسفػػي الػػنقص عنػػو تعػػاىل،  ...ك الوحدانيػػة،  كػػالعلم ك القػػدرة ك ا٢بيػػاة
أمػػا ك ألهنػػا عدميػػة، ك السػػلب يعػػِب سػػلبها عنػػو، كسػػلب التحيػػز ك سػػلب الَبكػػب ك سػػلب ا١بهػػل...

ت ٙبقق االتصاؼ هبا ثبوت الػذات، بػل ال بػد هي تلك الصسفة الٍب ال يكسفي يف ثبو ف الصسفات السفعلية
بلـ يف العػدؿ كػبلـ يف كالكػ ك العػدؿ من فرض أمر خارج عن الذات ك ىو السفعل، مثل ا٣بلق ك الرزؽ

، ك لػػن نغػػرؽ القػػارئ يف دقيػػق الكػػبلـ يف ا٤بسػػألة ألهنػػا معقػػدة، إال أننػػا نقػػوؿ: سػػيأتيك صػػسفات السفعػػل
كيسفيػػػة اسػػػتحقاقو ٥بػػػا، ك ال يعنينػػػا كػػػبلـ السفػػػرؽ اإلسػػػبلمية الكػػػبلـ يف صػػػسفاتو الذاتيػػػة، ك ىنػػػا سػػػنناقش  

فمػػػذىب العدليػػػة أف ا تعػػػاىل األخػػػرل إال مػػػا سػػػنورده يف الػػػرد علػػػى األشػػػعرية بشػػػيء مػػػن التخلػػػيص، 
ال ٰبتػاج يف ثبوهتػا لػو  لذاتػو، أم أنػو -أم كونػو قػادرا عا٤بػا حيٌػا ٠بيعػا بصػّبا موجػودا–يستحق صػسفاتو 

لم إذ لو كاف ذلك كذلك لكاف ٧بتاجا إىل ذلػك العلػم حػٌب يصػح كونػو عا٤بػا، إىل غّبه، ك ال يعلم بع
ك ا غِب كما سيأتيك، فهو عامل مل يزؿ عا٤با كما أنو قادر مل يزؿ قادرا، حيا مل يزؿ حيا، ك لو كػاف 
يعلػػم بعلػػم فهػػذا يعػػِب أنػػو علمػػو موجػػود، ك ىػػو إمػػا أف يكػػوف ٧بػػدثا ك إمػػا أف يكػػوف قػػدٲبا ك أنػػت قػػد 

ت معُب ا٢بدكث ك القدـ، كلو كاف علمو ٧بدثا فذلك يعِب أنو كاف يف كقت مػن األكقػات جػاىبل عرف
ك ا١بهل صسفة نقص ال ٘بوز على البارم، مث حدكثو يؤدم إىل كونو أحدثو من قبل أف يعلمو ك الػذم 

وده عن ليس بعامل ال يصح منو فعل العلم، أما إذا كاف قدٲبا فهذا يوجب كجوده كاجبا يستغِب يف كج
البارم ك يستغِب يف كجوده عن موجد، ك ىذا يعِب أنو يساكم للبارم يف اإل٥بية، مل يبق إال أف يكػوف 

 البارم عا٤با لذاتو ك قادرا لذاتو.

سة االعتزالية يف  ك ىذا ٨بتصر الكبلـ يف كوف استحقاقو تعاىل ٥با لذاتو، ك ا٣ببلؼ موجود داخل ا٤بدر 
  -العلم القدرة ا٢بياة الوجود–ا١ببائي يستحق الصسفات األربعة  كيسفية استحقاقو، فذىب أبو علي
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لذاتػػو، ٗبعػػُب أنػػو لػػيس ىنػػاؾ مسفهػػـو نتصػػوره مػػن كراء إطػػبلؽ ىػػذه الصػػسفات علػػى ا، ٗبعػػُب آخػػر، ال 
صسفة ىي حاؿ علم أك حاؿ يوجب كونو عا٤با، أما أبو ىاشػم، فقػاؿ أنػو يسػتحقها يقتضي كونو عا٤با 

 ف البارم متصسفا بالصسفات األربعة.٤با ىو عليو يف ذاتو، أم أنو ىناؾ صسفة كراء الذات توجب كو 

 ك ىػػذا الكػػبلـ كمػػا ال ٱبسفػػى ال يعػػِب أف التوحيػػد كػػاف ال يعػػِب إال نسفػػي الصػػسفات الزائػػدة علػػى الػػذات
ؽ ك ال ا كاف أيضػا يػدكر حػوؿ نسفػي ا١بسػمية ك نسفػي الَبكيػب ك نسفػي الشػريك، ك أنػو ال فػو ، ك إ٭بهبذا

 ٙبت ك ال مشاؿ ك ال ٲبْب، ك نسفي دعاء غّب ا ك غّب ذلك.

ػرب عنػو، أك اسػم ٤بػا يصػح أف يعلػم أك ٰبكػم عليػو أك ]شيء[ قولو:  الشيء ىو ما يصح أف ييعلػم ك ٱبي
، بو، موجودا كاف أك معدكما، كاجبا   كاف أك ٩بكنا، لذلك قاؿ الشي  ا١ببائي، الشيء ٠بة لكل معلػـو

لذلك ٯبوز إطبلؽ اسم الشيء على البارم إف كاف ا٤براد منو ما تقدـ، من كونو معلوما، أك ٨بربا عنو، 
 لذلك قاؿ ا: "قل أم شيء أكرب شهادة قل ا".

ا٤بخالسفػػة  ىػػي عػػدـ كجػػود كجػػو لبلتسفػػاؽ أك التشػػابو مػػن أم جهػػة، ]مخػػالف لسػػائر األشػػياء[ قولػػو: 
فهػو ٨بػػالف لكػػل األشػػياء، ك عليػػو ٨بػػالف لكػػل ا٤بعلومػػات، فا٤بعلومػػات حسػػب القسػػمة، إمػػا قػػدًن أك 

ك البػػارم عػز كجػل ٱبتلػف عػن كػل ا٤بعلومػػات، أم ٧بػدث، ك اػدث إمػا جسػم أك عػرض أك جػوىر، 
 عن كل األشياء.

[ ]و ل يشغل جقولو:  ال يشػغل ال أمػاـ ك ال فػوؽ ك ال ٙبػت ك ال ٲبػْب ك ال هة و ل يحل في جـر
مشػػاؿ ك ال خلػػف، فهػػي ٨بلوقػػة، فالبػػارم منػػزه عػػن ا٤بكػػاف ك ا٤بخلػػوؽ، ك لػػو كػػاف فيػػو الحتػػاج إليػػو ك 
أصبح مسفتقرا لػو، ك ٤بػا كػاف غنيػا، ك إذا مل يكػن غنيػا ك كػاف ٧بتاجػا ٤بػا كػاف قػدٲبا ك ٤بػا كػاف إ٥بػا، فػبل 

اؿ "أيػػن ىػػو" فػػبل أيػػن ٤بػػن أيٌػػن األيػػن، ك ا٤بكػػاف إ٭بػػا ٯبػػوز علػػى ا١بسػػم الػػذم ٯبػػاكر مكانػػو أك علػػى يقػػ
 العرض الذم ٰبل كحلوؿ السواد يف السواد، ك ا يتعاىل عن األمرين، فبل ٯبوز عليو الكوف يف 
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ا٤بكاف، ك قولنا أف ا يف كل مكػاف أك شػيء مػن ىػذا القبيػل، فهػذا ال يكػوف إال ٦بػازا مػن حيػث أنػو 
يدبر األمكنة ك ٰبسفظها ك أنو عامل ٗبا ٯبرم فيها، ك ال يعزب عنو مقاؿ ذرة، ك العجػب أف ىنػاؾ مػن 

 ملة اإلسبلـ. الصوفية من يثبت ا٢بلوؿ ك االٙباد ك ىؤالء أقواـ كسفرة خارجوف عن

فلػػو كػػاف يػػدرؾ بػػا٢بواس لكػػاف ]و ل يػػدرؾ بحاسػػة مػػن الحػػواس و لػػيس بمرئػػي فػػي نفسػػو[ قولػػو: 
ػس بػأم  جسما، فا٢بواس ال تدرؾ إال ا٤بوجودات ا١بسمية، ك ٤بػا كػاف ا منزىػا عػن ا١بسػمية فهػبل ٰبي

باالعداـ من ا١بوانب ك من أدلة تنزىو عن ا١بسمية، تناىي ا١بسم، ك كونو ٧بسفوفا  حاسة من ا٢بواس،
 الستة ك الواجب ٲبتنع تطرؽ العدـ إليو بوجو من الوجوه.

يػػػة ال تصػػػح إال ٗبقابلػػػة ؤ كا ال ييػػػرل باألبصػػػار ك ال تدركػػػو، ك الػػػدليل علػػػى ذلػػػك، دليػػػل ا٤بقابلػػػة، فالر 
ىػػو غػػّب مطلقػػا، ألف ا٤بقابلػػة تصػػح لؤلجسػػاـ، ك لػػو قيػػل أف ا يرانػػا ك  ا٤برئػػي، ك ا ال يكػػوف مقػػاببل

حػػٌب يسػػتلـز ا٤بقابلػػة، يقػػوؿ الز٨بشػػرم أف البصػػر ىػػو ا١بػػوىر يقػػاؿ لػػو، أف ا ال يػػرل بػػا٢بواس مقابػػل، 
اللطيف الذم ركبو ا يف حاسة النظر بو تدرؾ ا٤ببصرات، فا٤بعُب أف األبصار ال تتعلق بو ك ال تدركػو 

كػاف يف جهػة أصػبل أك تابعػا كاألجسػاـ ألنو متعاؿ أف يكوف مبصرا يف ذاتو ألف األبصار إ٭با تتعلق ٗبا  
 ك ا٥بيئات. ك الكثّب من األدلة توضح بطبلف الرؤية.

ك القادر ىو باإلرادة،  القدرة ىي صحة السفعل ك الَبؾ ]قادر لذاتو على جميع المقدورات[قولو: 
ك  ، ك صحة السفعل من ا تدؿ على كونو قادرا،بإرادتو الذم يصح منو السفعل كما يصح منو الَبؾ

ك يقابل القدرة تعلم، ألف ما دؿ على أنو ادث للعامل دؿ على أنو قادر،  ىي أكؿ الصسفات الٍب
 اإلٯباب، أم كجوب صدكر السفعل عن السفاعل ببل اختيار ك حرية، كالنار يف إحراقها. 

ادث، تتصف ك العامل ك الدليل على أنو قادر، أنو كلما كاف العامل ٧بدثا كاف ا٤بؤثر فيو قادرا ٨بتارا، 
ماىيتو ٔبواز العدـ ك جواز الوجود، أم أنو ٩بكن، ك إذا كاف ٩بكنا فهذا يعِب أنو ٰبتاج إىل ا٤بؤثر، ك 
 ا٤بؤثر إما ٨بتار ك إما موًجب، فإذا كاف ٨بتارا فهو ا٤بطلوب، ك إذا كاف موجًبا كجب أف ال يتخلف 
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أثره عن الوجود، ك ىذا يعِب إما ًقدـ األثر ك إما حدكث ا٤بؤثر، ك ذلك للتبلـز بْب السفاعل ا٤بوًجب ك 
 أثره، كبلٮبا باطبلف أم بطبلف قدـ العامل ك بطبلف حدكث البارم.

جلو أف يستحق صسفة القدرة، ك لو  فيعِب أنو ال ٰبتاج إىل أمر سول ذاتو أل ك أما كونو قادرا لذاتو،
 كاف قادرا بقدرة لكاف ٧بتاجا يف كونو قادرا إىل تلك القدرة، ك ىو منزه عن ا٢باجة. 

، إال أف قدرتو تتعلق با٤بمكن ال با٤بستحيل، فبل يقاؿ قادر على خلق ك ىو قادر على كل شيء
شريك لو، أك قادر على خلق الكرة األرضية على ما ىي عليو اآلف ك تكوف داخل بيضة، فهذا ال 

 ألنو مستحيل عقبل. تتعلق قدرة البارم بو

العامل ىو ا٤بختص بصسفة، لكونو عليها ٤بكاهنا يصح منو  []عالم بذاتو بجميع المعلومات قولو:
ال يقتضي كونو عا٤با أك ٠بيعا أك بصّبا صسفة ىي علم أك ٠بع أك بصر،  كاإلحكاـ ٙبقيقا ك تقديرا، 

، فذاتو تكسفي للحكم بكونو عا٤با ك ليس ىناؾ شيء آخر غّب أك حاؿ توجب كونو كذلك
ول ذاتو فاستغُب عن علم أم ال ٰبتاج إىل أمر سلو،  "ا٤بوصوؼ" ذاتو تكوف كافية ٢بصوؿ "الصسفة"

ك إثبات علمو تعاىل بقولنا: أف خالق العامل خالق لكل الكماالت، ك فاقد الكماؿ ال  يعلم بو.
يعطيو، مث نقوؿ: أف خالق العامل كاقعية مطلقة، فا٤بوجود الذم لو كل كماؿ كفعلية، ال ٲبكن إال أف 

لخالق، يكوف كاقعية مطلقة، ك عليو، الكماالت الٍب تكوف مرجعها ٕبسب التحليل إىل الوجود ثابتة ل
٩با يعِب أنو تعاىل عليم، مث إف البارم تعاىل منزه عن االحتياج لذلك فكل كماؿ يتصف بو البد أف 

 يكوف عينو ك ليس خارجا عنو.

ك علم البارم جٌل شأنو إما أف يكوف ٕبضور ا٤بعلومات بأنسفسها عنده ك ىو فاسد بالضركرة من 
لم سابق على كجودىا، ك أما ثانيا فؤلنو ينايف كجهْب، أما الوجو األكؿ فؤلف ا٤بسفركض أف ىذا الع

 حدكث العامل.
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ك إما أف علمو تعاىل ٕبصوؿ صورىا يف ذات الواجب تعاىل ك ىو أيضا باطل، ألف تلك الصور أيضا 
 ن علم سابق على إٯبادىا ك ىو باطل.من ا٤بمكنات، فبل بد م

ك ال يسفهم من ىذا نسفسها يف األزؿ معرات عن الوجود، ك إما أف يكوف بثبوت ا٤بمكنات ا٤بعدكمة بأ
ك منها يستسفيد علمو تعاىل ا عن  أف ا٤بعتزلة حْب قالوا بثبوت الذكات قالوا أهنا مناط علم ا تعاىل

 ابن عريب ك سسفهو كثّب من العدلية.، بل ىذا رأم فاسد باطل، قاؿ بو ذلك

ك يبطل أيضا كوف ىذا العلم ٕبصوؿ صور ا٤بمكنات ك أشباحها قائمة بأنسفسها يف األزؿ، ألهنا إما 
ك الثبوت يف ا٣بارج عْب الوجود ببل فرؽ فيتعلق علم ا أك موجودة،  يف ا٣بارج أف تكوف ثابتة

  قدٲبا ك ال يكوف البارم ىو فاعلو ك ىذا باطل.با٤بوجود أم لوال الوجود ٤با علمو، فيكوف العامل

 .بذاتو ك لذاتوفلم يبق إال اف يكوف تعاىل علمو با٤بمكنات يف األزؿ السابق على كجودىا 

أما أنو حي، فبعد ثبوت القدرة تثبت ا٢بياة، فهو حي مل يزؿ ك ال يزاؿ، فا٣بالق  [حي لذاتو]قولو: 
، ك خلقو  ال يف الشاىد أحياء، ك فاقد الشيء ال يعطيو، فسفاقد ا٢بياة ىو الذم يهب الوجود للمعدـك

ك ا٢بي كما اإلماـ ٰبي ىو الذم ال يستحيل أف يقدر ك يعلم، ك إليو ذىب أبو ا٢بسْب يهب ا٢بياة، 
البصرم ك الز٨بشرم ك ىو قوؿ أيب ىاشم، إال أنو قاؿ بعد ذلك أف ا٢بي ىو ا٤بختص بصسفة لكونو 

  يعلم.عليها يصح أف يقدر ك 

بنو ك اك الذم يقوؿ بو أبو علي ك  ،ك السميع البصّب من ال آفة بو [سميع بصير لذاتو]قولو: 
أصحاهبما البصريوف أف معُب كصسفنا لو تعاىل بذلك أنو تعاىل ٨بتص بصسفة لكوهنا عليها يصح منو أف 

، أال تكوف بو آفةيسمع ا٤بسموع ك يبصر ا٤ببصر إذا كجدا، ك تلك الصسفة ىي كونو تعاىل حيا بشرط 
 ك ىو قوؿ الكعيب ك البغداديْب، أم كصسفنا لو بأنو ٠بيع  ك ٯبوز أف تعود ىاتْب الصسفتْب إىل العلم
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مبالغة يف كونو تعاىل عا٤با، ألف يف الشاىد أكثر ما ٫بصل بو على العلـو ىو من ىاتْب  بصّب
 ا٢باستْب، ك عليو قولنا ٠بيع بصّب مبالغة يف كونو عا٤با.

أما الداللة على كونو ٠بيعا بصّبا، فا تعاىل حي ال آفة بو ك ليس بذم آلة هبا يكوف ٠بيعا بصّبا  
 كما ىو شأنو خلقو.

ك اإلدراؾ عند الز٨بشرم غّب العلم، ك  مدرؾ للمدركات كلها لذاتو ل لمعاف أوجبت ذلك[]قولو: 
يف كونو عا٤با ، كما سيأ   ليست صسفاتو ثابتة ٤بعاف كما يقوؿ مثبتو ا٤بعاينعند غّبه ٮبا سواء، ك 

القدرة، ك  ٕبياة ك ٠بيعا بسمع ك بصّبا بصر...، بل ىو عامل لذاتو ك بذاتو، فالعلم ، كحٌيا بعلم، ك 
السمع، إما أف تكوف قدٲبة؟ أك ٧بدثة؟ أك معدكمة، ك ال ٯبوز أف تكوف معدكمة ألف ا٤بعدـك ال 
حكم لو، ك ال ٯبوز أف تكوف ٧بدثة، فلو كانت كذلك لكاف ا جاىبل قبل حدكثها، ك ال حيا ك 

اىو، فتكوف قدٲبة معو ال ٠بيعا ك ال بصّبا، ك ٯبوز أف تكوف قدٲبة، ألهنا توجب أمثاؿ القدًن ك أشب
 تعاىل، فالقدـ من أخص أكصافو تعاىل، فثبت أنو عامل قادر لنسفسو، بصّب ٠بيع لذاتو.

حركؼ ا كبلـ   ]متكلم بكَلـ يخلقو في بعض األجراـ كما يخلق سائر األعراض[قولو: 
ه، ك منظومة ك أصوات مقطعة، ك ىو عرض ٱبلقو ا يف األجساـ على كجو يسمع، ك ييسفهم معنا

من األفعاؿ،  ا٤بقدرفكبلـ ا ٨بلوؽ ٧بدث، ك ا٤بخلوؽ ىو  تمل على األمر ك النهي ك ا٣برب، يش
مصاا العباد ك حاجاهتم، ك من ااؿ أف فكما أف األرض ٨بلوقة فكذلك كبلمو، ألنو قٌدره حسب 

يسفعل الشيء سهوا، ك عليو ٯبب أف يكوف قاصدا إليو ك موجدا لو، على الوجو الذم تكوف عليو 
القراف الكرًن مؤلف من كلمات مركبة ك حركؼ ك أصوات متابعة، يتقدـ بعضها ك مصلحة ك داللة، 

 بعضا، فيعدـ السابق منها بوجود الحقو.
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أما إرادة ا، فإثباهتا يكوف بأف  ]مريد، غني ل يجوز عليو الحاجات، واحد فرد ل ثاني لو[قولو: 
إال ٤بخصص ىو جو دكف كجو يف أفعالو تعاىل ما كقع على كجو دكف كجو، ك السفعل ال يقع على ك 

 ، ك إرادتو ٧بدثة ألنو لو كانت قدٲبة لوجب كوف العامل قدٲبا.اإلرادة

أما الغُب، فهو يف اللغة من االستغناء ٗبا يف يده عما يف أيدم الناس، أما يف اصطبلح ا٤بتكلمْب، 
إليو، ك فالغِب ىو ا٢بي الذم ليس ٗبحتاج، ك ىذه ال تكوف إال  تعاىل، أما غّبه فهم مسفتقركف 

 ٧بتاجوف إليو.

قاؿ ٤بن ال جزء لو، ك ىو كذلك ألنو ليس ٔبسم، يك الواحد قد  ك ىو كاحد ال ثاين ك ال شريك لو،
إذ لو كاف ىناؾ شريك لو لكاف قدٲبا،  ك قد يراد بو أنو كاحد يف صسفاتو ال يشاركو يف ٦بموعها غّبه،
ك التماثل يعِب االشَباؾ يف الصسفات ، ك لو كاف كذلك كاف ٩باثبل لو، ك االشَباؾ يوجب التماثل

فيشَبكاف يف القدرة، فيقدر كل منهما على الشيء ك على ضده، فإذا علما ا٤بصلحة يف النسفسية، 
أحدٮبا كجب حصوؿ داعيهما إىل فعلو فيقع هبما، ك ىو ٧باؿ ألنو يلـز منو اجتماع علتْب على 

التمانع يعِب ، أف يسفعل كل كاحد من القدرٍين  )كلثبت بينهما ٛبانع  معلوؿ كاحد، ك لو كانا قدٲبْب
 اػعرضكذلك دليل حدكثهما أك حدكث أحدٮبا فإف أحدٮبا لو أراد أف ٱبلق ما ٲبنع بو صاحبو( 
ع ا٤بتضادات كا٢بركة كالسكوف كاالجتماع كاالفَباؽ ػػػػػىذا يف ٝبي عرضا آخر، ككاآلخر أراد أف ٱبلق 

حصل مرادٮبا ككجد يف ال ا٤بتضادات كىو ٧باؿ كإما أف كالسواد كالبياض كغّب ذلك إما أف 
تعطلت إرادهتما كمل تنسفذ كمل ٰبصل يف ال ال ىذا كال ذاؾ كىو تعجيزٮبا كإما أف نسفذت إرادة 
أحدٮبا دكف اآلخر كفيو تعجيز من مل تنسفذ إرادتو كالعجز من أمارات ا٢بدث فإذا مل يتصور إثبات 

 الصانع كاحدا ضركرة. صانعْب قدٲبْب للعامل فكاف
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الحكمة، ليس في أفعالو ظلم، و ل عبث، منزه عن  ]حكيم، عدؿ ل يفعل إل ما تقتضيوقولو: 
جميع المقبحات، متعاؿ عن أف يضل عباده ثم يعذبهم أو يعاقب على غير جـر أو يكلف ما 

ا٢بكمة ما يرجع با٤بنسفعة ل يطاؽ، و من حكمتو خلق العالم الذي ىو حسن و نعمة و منها[ 
فيكوف الغرض كونو عا٤با، ك إما أف يرجع إىل  ، إما أف يرجع إىل ذات السفاعليعِب للسفاعل أك لغّبه،

 فعلو فيكوف الغرض أنو تعاىل ال ٱبتار القبيح ك ال بد من أف يسفعل الواجب الذم التزمو بالتكليف،
 فا٢بكيم من تكوف أفعالو على إحكاـ ك إتقاف، فبل يسفعل السفعل عبثا ك جزافا.

ك   اللغػة،ىػذا يف  إذا أكثر فعػل العػدؿ،  ، ا٤بكثر من العدؿ، يقاؿ فبلف عدؿك العدؿ، ىو اإلنصاؼ
يف عػػػػػرؼ الشػػػػػرعيْب، ىػػػػػو ا٤بسػػػػػتمر علػػػػػى فعػػػػػل الواجبػػػػػات، ك الكػػػػػاؼ  عػػػػػن ا٤بقبحػػػػػات ك ا٤بباحػػػػػات 

أمػػا اصػػطبلحا، ا٤بسػػٌخسفات، صػػحيح االعتقػػاد، ك ا٤بػػراد بػػذلك كلػػو  ظػػاىرا، أمػػا البػػاطن فػػا عػػامل بػػو، 
 يف القصد ٗبعُب يأ  ك مستقيم، أنو النسفوس يف اـق فكما قاؿ علي عليو السبلـ، أال تتهمو، أك ىو ما

 النػاس يف العدؿ ك با٢بق، ا٢بيكم يعِب ا٢بسُب ا أ٠باء من كاسم العدؿ ك ا١بور، ضد ىو ك األمور
 .بالواجب اإلخبلؿ عن ك القبيح فعل عن تعاىل ا قولو، ك لنقل أنو تنزيو ا٤برضي يعِب

 تاركػو ك الػذـ فاعلػو يسػتحق الػذم السفعل يعِب القبيح السفعل ك القبيح، فعل عن ا بعد يعِب التنزيو ك
 العقػل يقتضػيو مػا ىػو العػدؿ ك .الػذـ تاركػو ك ا٤بدح فاعلو يستحق الذم السفعل ىو الواجب ك ا٤بدح،
 .ا٤بصلحة ك الصواب كجو على السفعل صدكر أك ا٢بكمة من

 أف ىػو ا٤بعػُب إ٭بػا عليػو، سػلطة ٥بػم أف أك ا أفعػاؿ علػى العبػاد حاكميػة يعِب ال ا على الوجوب ك
 على كتب" تعاىل كقولو ا٢بكيم القراف آيات من كثّب عليو تنص ما ىذا ك ما، فعبل تقتضي حكمتو
 ك السػبيل"، قصػد ا علػى األخػرل" ك "ك النشػأة علينػا أف للهػدل" ك "ك علينػا "، "إف الرٞبػة نسفسو
 إال يصػح ال مػا يكلسفػو أف ٯبػوز فػبل عللػو، سػائر إزاحػة ك ا٤بكلػف يلػـز مػا بيػاف السػبيل بقصػد يػراد

 .لو ٱبلقها ك إال غّبىا ك باإلنعاـ
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 ،ال الظػناسػتحقاؽ، ك ، ك ال دفػع ضػرر، ك ال ك ليس يف أفعالو ظلم، فالظلم كل ضر قبيح ال نسفع فيو
بعػد ذلػك، ك مػا كػاف ا ليضػل قومػا بعػد إذ  معػاقبتهم علػى إضػبللوك ا منزه عن إضبلؿ الناس، مث 

 ضػبلؿ، فهػو إليػو يػؤدم أك ا٥بػبلؾ ٦بػرل ٯبػرم مػا كػل كىػداىم، ك الضػبلؿ يف اللغػة ىػو ا٥بػبلؾ، 
 التخػبط، ك ك التحػّب أك التشػكيك ٗبعػُب يػأ  قػد ك ،"سيػعر ك ضػبلؿ يف اجملػرمْب "إف تعػاىل:  كقولػو
 ال ا ك ،"جاءين إذ بعد الذكر عن ضلِبأ قد" تعاىل:  كقولو العقدم الطريق عن ا٣بركج ٗبعُب يكوف
 ا٣بلق، لكل شاملة عامة ا٥بدايةىناؾ ىداية عامة ك خاصة، ك  ألف للحق إنكارىم بعد إال قوما ييضل

 فينػا جاىػدكا الػذين كقولو تعاىل: "ك  ا٣باصة ا٥بداية من ا٢برماف معناه ا إىل يينسب الذم فاإلضبلؿ
 يتحمػل ك لئلٲبػاف ك للكسفػر أمامػو مسفتػوح البػاب ك ٨بتػار حػر العبػد أف فاألصػل ،"سيػبلنا لنهػدينهم
 ك الصػحيحة، العقيػدة عنػد ا٫برؼ ك ضل فقد الكسفر ٦برل ٯبرم ما فعل أك كسفر فإف أفعالو مسؤكلية

 ك تسفكر من إال ىدايتو، من ا ٰبرمو حارب ك جحد ك عاند ك ا٢بجة عليو أقيمت ك ا٢بق عرؼ إف
 جػادة إىل يعػود حػٌب بألطافػو عليػو يسفػيض ك األدلػة بيػاف يف لػو يزيػد انػو ٗبعػُب ا ىػداه يرجع، أف أراد

 ال فػا عنػو، سػبحانو البػارم يتنػزه ظلمػا يعػد ا٥بدايػة يسػتحقوف الػذين العبػاد ىدايػة عدـ ك الصواب،
 .لئلٲباف مريد ىو ك الكسفر على ٯبربه مث عبدا يكلف

[ التكليػػػف ىػػػو إعػػػبلـ الغػػػّب يف أف لػػػو أف يسفعػػػل أك أف ال يسفعػػػل نسفعػػػا أك دفػػػع  ]تكليػػػف عبػػػادهقولػػػو: 
ضػػرر، مػػع مشػػقة تلحقػػو يف ذلػػك علػػى حػػد ال يبلػػغ ا٢بػػاؿ بػػو حػػد اال١بػػاء،  كالبػػارم ال يكلػػف مػػا ال 

ما يطيق، ك ذلك أف ىذا فعل قبػيح، ك ىػو تعػاىل  يطاؽ، ألف مقتضى حكمتو أف ال يكلف أحدا إال
 ال يسفعل القبيح، "ال يكلف ا نسفسا إال كسعها".

 ك ا خلق ىذا العامل لتكليف اإلنساف، ك تعريضو لنعمة الثواب إف آمن ك عمل صا٢با.

 

 



لى إثباتها، و ما ل طريق إلى إثباتو وجب نفيو، ...،أما الكَلـ، فالذي إ...أما المعاني فَل طريق 
عرفو العقَلء أنو المؤلف من الحروؼ التي ىي أصوات مخصوصة، و ِقدمو، كما يقوؿ 
الحشوية، ظاىر اْلحالة، ألف الصوت ل يتصور لو وجود إل وقتا واحدا، و القديم يجب 

دعيو األشعرية من أف تصور الكَلـ في النفس دوف وجوده في جميع األوقات،  ل يصح ما ت
تحققو باللساف ىو الكَلـ على الحقيقة، فإف تصور الكتابة و البناء ل يكوف كتابة و بناء، 

 ...ولكاف ذلك كَلما لما قاؿ العقَلء للساكت: ما لك ل تتكلم؟ 

.......................................................................................... 

صسفات ا٤بعاين عند  لى إثباتها، و ما ل طريق إلى إثباتو وجب نفيو[]أما المعاني فَل طريق إقولو: 
نكره ا٤بعتزلة فقالوا باستحالة لعلم با تعاىل، ك ىذا القياـ أقاؿ هبا قائمة بذاتو، كقياـ صسفة ان م

بات ما ال يعقل ال االضطرار أك االكتساب ال يصح، ك إثإثبات ما ال طريق ٤بعرفتو من جهة إثباتو ك 
يصح، ك ذلك ألف ا٤بثبت ألمر ما يدعيو، فبل بد أف يأ  بالدليل على الدعول، ك ٗبا أنو ال سبيل 

 أك قدًن معو تعاىل، فوجب نسفيهما، فإثباهتما إثبات ما ال يعقل. ا٤بعاينإلثبات 

إف كاف األكؿ لـز أحد ، رم تعاىل غّب قائمة بنسفسها أك الإما أف تكوف ٧بتاجة إىل البا ىذه ا٤بعاينك 
تاج إىل غّبه ٧بدث؛ م كل ٧باجة ىي ا٢بدكث أك بطبلف قو٥بأمرين، إما حدكثها نظران إىل أف علة ا٢ب

موادىا أف القدًن  ٥بذه ا٤بقدمة الكلية ا٤بسلمة فإفم بافتقارىا ىدـ م بعدمها مع قو٥بإذ يكوف قو٥ب
 ر.ليس ٗبحتاج كىو ظاى

كإف كاف الثاين أم أهنا غنية عن البارم تعاىل قائمة بنسفسها فبل ٱبلو إما أف تكوف حادثة أك قدٲبة، 
ف تكوف قدٲبة أ، ك لللحوادث كىو قوؿ باطل ك٧بذكر كامإف كانت حادثة لـز كوف ذاتو سبحانو ٧ببلن 

نسفسو يف كجوده من خواص كفاقان لسائر ا٤بتكلمْب أف قدـ ما يقـو ب سلموهفيلـز الشرؾ نظران إىل ما 
 .األلوىية
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أما قو٥بم بأهنا ال ىي ىو ك ال ىي غّبه فكبلـ باطل، ألف كل شيئْب فرضناٮبا ال بد أف يكوف بينهما 
ـو ك ا٣بصوص ا٤بطلق ك العمـو ك ا٣بصوص من كجو ك العم إحدل النسب األربعة: ا٤بباينة ك ا٤بساكاة

ك الرجوع لقواعد ا٤بنطق أفضل لسفهم ىذا ا٤بطلب يف ك ال يصح شيء  من ىذه النسب للبارم، 
 مبحث النسب األربعة.

ألشاعرة، ألف ذلك يستلـز النقص، ك أف فالصسفات نسب ك إضافات ال أعياف زائدة كما يقوؿ ا
الزائد ك عليو يكوف ناقصا بالذات، فكبلمهم ال ىي ىو ك ال ىي غّبه البارم تعاىل يستكمل ب

حْب عرفوا الصسفة بأهنا ما يقـو بالغّب، ك ىذا يعِب أف ىناؾ غّبا،  باطل، فقد أثبتوا الزائد ك ىو الغّب
، إال أهنم أنكركا ىذا اإلطبلؽ ال غّب مث قالوا أف الغّباف ٮبا اللذاف فكيف يقولوف أهنا ليست غّبه

 .يف ا٢بقيقةوز مسفارقة أحدٮبا اآلخر مكانا ك زمانا ك كجودا ك عدما ك ىذا ليس حدا للغّب ٯب

إننا نقوؿ أف البارم عز كجل لو كاف عا٤با ٗبعُب، فهذا ا٤بعُب إما أف يكوف معلوما عند البارم أك ال  مث
ال. فإف مل يعلمو جاز أف ال يعلم كثّبا من ا٤بوجودات ك نعلمها ٫بن، أما إف علمو فإما أف يعلمو 

غّبه من ا٤بعلومات لذاتو،  لذاتو أك بعلم، فإف علمو لذاتو مل يكن بأف يعلمو لذاتو بأكىل من أف يعلم
ك يف ذلك كونو عا٤با باألشياء كلها لذاتو. ك إف علمو بعلم مل ٱبل من أف يعلمو بنسفسو أك بعلم، فإف 

. ك ىذا من استدالالت الشي  ا١ببائي.  علمو بعلم آخر أدل إىل ما ال هناية من العلـو
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 ]أما الكَلـ، فالذي عرفو العقَلء أنو المؤلف من الحروؼ التي ىي أصوات مخصوصة[قولو: 
 ، أك ما لو نظاـ من ا٢بركؼ ٨بصوص.تعريف الكبلـ ىو ما انتظم من حرفْب فصاعد

ُمو، كما يقوؿ الحشوية، ظاىر اْلحالة، ألف الصوت ل يتصور لو وجود إل وقتا ]و ِقدقولو: 
، فبل يصح كونو ٝبلة أفعالومن فكبلمو تعاىل  واحدا، و القديم يجب وجوده في جميع األوقات[

ألف الكبلـ ال يتصور  مريدا بنسفسو ك ال بإرادة قدٲبة، فإرادتو من صسفات السفعل، ك كذلك الكبلـ،
ك لو كاف قدٲبا للـز الكذب عليو تعاىل، فقد  الصوت، ك الصوت حادث، فالكبلـ كذلك.ٗبعزؿ عن 

 قاؿ: "إنا أرسلنا نوحا إىل قومو" فكونو قدٲبا يستلـز أنو أرسل نوحا ك ىو مل يرسل أزال، ك عليو فهو 

 أف القراف ت النس  يثبتاحادث، ك لو كاف أزليا لكانت أكامره أزلية ك للـز العبث، إضافة إىل أف أثب
 حادث، ك ما ثبت زكالو امتنع قدمو. 

]ل يصح ما تدعيو األشعرية من أف تصور الكَلـ في النفس دوف تحققو باللساف ىو قولو: 
الكَلـ على الحقيقة، فإف تصور الكتابة و البناء ل يكوف كتابة و بناء، و لكاف ذلك كَلما لما 

فلو كاف الكبلـ يف النسفس ىو ا٢بقيقة ٤با كاف كتاب ا   كت: ما لك ل تتكلم؟[ا قاؿ العقَلء للس
ال يصح كما أنو   ،الذم بْب أيدينا ىو كبلما لو حقيقة، فهم يقولوف أنو حكاية عنو ك ليس نسفسو

فما ال دليل عليو فظاىر،  اك كوف الكبلـ حادثالقوؿ أنو متكلم بكبلـ قدًن، ك ال أف يكوف للنسفس، 
ذلك الكبلـ النسفسي، ك قد يقاؿ: أف اإلنساف ٯبد يف نسفسو قبل العبارة يف نسفس األمر كجب نسفيو، ك

وعيد ك الزجر الٱبلقو يف األجساـ إذا أراد ٨باطبة ا٣بلق باألمر ك النهي، ك الوعد ك معُب ك ىو كبلـ 
ك ك الَبغيب، ك إذا كانت حقيقة الكبلـ ما قلناه، فالعلم الضركرم حاصل ٕبدكثو ك استحالة قدمو، 

قالو ك ما ك ىو قدًن،  ن كبلب ك األشعرم إىل كوف كبلـ ا معُب كاحد قائم بذاتو، ذىب اب
كوف الكبلـ قدٲبا يعِب حصوؿ النقص فيو تعاىل، فإذا كاف فاألشعرية يف الكبلـ النسفسي ال يصح 

 ٧باال، كىو تكليف من أم أف عليو الزما متكلما منذ األزؿ، مع عدـ كجود ا٤بخاطب، فهذا عبث، 
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أف الكبلـ مركب، ك لو  أيضا، ، ك من بْب األدلةال يعلم بالتكليف بل يلـز تكليف من ليس ٗبوجود
تعاىل: "ا نزؿ أحسن ا٢بديث كتابا متشاهبا" ك  قولوابتداء ك انتهاء، ك تأخر ك احتياج، ك 

 حادثا.إال ا٤بوصوؼ بالتنزيل أنو أحسن ا٢بديث ك أنو متشابو، ال يكوف لقدًن، ك ا٤بسفصل ال يكوف 

ك إف قيل أف الكبلـ يف السفؤاد، ك اللساف دليل عليو، يقاؿ أنو ال يصح إثبات ا٤بعُب بالعبارة عنو 
أيضا ذلك إرادة الكبلـ أم ما يف السفؤاد، أك السفكر يف ترتيبو، أما كونو ر، الشَباطها بإدراكو أكال فيدك 

 غّب ذلك فغّب معقوؿ، ك قيل أف ا٤بعُب ىو السفكر، ك ىذا ال يصح ألنو يوجب كونو تعاىل مسفكرا.

 ك معارض لقو٥بم "يف نسفسي سسفر" ك معُب قياـ ا٤بعُب بذات ا، إما أف يراد بو االنتصاب، كقولنا
 زيد، أك الثبات كقولنا السقف قاـ باألسطوانة، أك ا٢بلوؿ كقولنا العرض قائم يف ا١بسم، ك كلهاقاـ 

كال ٱبسفى أنو على القوؿ بالكبلـ النسفسي، فبل يصح العلم بصحة النبوة ك الرسالة، كبياف ذلك أف 
إذا كذب يف ا٢بادث عند األشاعرة ال يؤثر يف القدًن، كا٢بادث ىو اللسفظي، كالقدًن ىو النسفسي، ف

اللسفظي فبل يؤثر ذلك يف النسفسي. ك عليو حٌب لو مل يتغّب الكبلـ النسفسي، فالكبلـ اللسفظي يتغّب، 
 فبل ثقة يف الرسالة.

فإف قالوا أف الكذب عليو سبحانو مستحيل ألنو صسفة نقص، فبل ٲبكن كذبو فتصح الشرائع، فنقوؿ 
ألنا نسأ٥بم من أين حكمتهم بقبح بكوف أف جعلهم للكذب صسفة نقص عْب القوؿ بالقبح العقلي، 

الكذب صسفة نقص؟ ك ال ٲبكنهم ا١بواب با٢بسن ك القبح العقليْب. لذلك أقر صاحب ا٤بواقف أنو 
 ال فرؽ بْب صسفة النقص ك القبح العقلي. 

ك ىنا نعرج على معُب ا٢بسن ك القبح عند ا٤بعتزلة، فنقوؿ: ىذه القضية ىي أصل كل قضية يف 
قطب رحى كل قضياه، إذ هبا نثبت كونو عدال، حكيما، ال يعبث، ك هبا نثبت العدؿ، ك ىي 

النبوات، ك ا٤بعجزات لؤلنبياء، ك من قاؿ بالقبح ك ا٢بسن الشرعي فبل يصح على أصولو إثبات أم 
 شيء ٩با ذكرنا.



فإف قلت: ما الحكيم و ما الفعل الحسن، و القبيح و الواجب؟ قلت الحكيم من يفعل الفعػل، 
سػػػن، و ىػػػو عػػػالم بحسػػػنو، و الفعػػػل مػػػا حػػػدث مػػػن قػػػادر، و الحسػػػن مػػػا ل مػػػدخل لػػػو فػػػي الح

استحقاؽ الذـ، و القبيح ما لو مدخل في استحقاؽ الذـ و الواجػب مػا لالخػَلؿ بػو مػدخل فػي 
 استحقاؽ الذـ.
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لو حداف، حقيقي ك ر٠بي، أما ا٢بقيقي فهو السفعل الذم للقادر ا٢بسن  [ الفعل الحسن]ولو: ق
عليو ا٤بتمكن منو االحَباز منو أف يسفعلو، ىذا عن بعضهم، أما الر٠بي، فهو السفعل الذم ليس للمقدـ 

 عليو تأثر يف استحقاؽ الذـ.

 :أقساـ إىل العقلي ا٢بسن قسمني ك

 ا٤بباح ىو ك :حسنو على زائدة صسفة ال ما :األوؿ

 :ضربْب على ىو ك عليو ا٤بدح فاعلو يستحق ما ىو ك: حسنو على زائدة بصسفة ٱبتص ما :لثانيا

 .خّب كلو ألفٌ  التسفضل، ك كاإلحساف:ٚبصو لصسفة حسنا يكوف ما -1
 االفعػاؿ مػن فهػي الشػرعية كالنوافػل الواجبػات مػن غػّب فعل يسهل ألنو :حسنا يكوف ما -2

 .الشرعية الواجبات تسهل ألهنا فيها ا٤برغب ا٢بسنة

القبح لو حداف، حقيقي ك ر٠بي، فا٢بقيقي ىو السفعل الذم ليس للقادر عليو و القبيح [ ]قولو: 
ا٤بتمكن من االحَباز منو أف يسفعلو، ك لو أصل يف قولو تعاىل "قالوا سبحانك ما كاف ينبغي لنا أف 

خذ كلدا"، ك أما ا٢بد الر٠بي فهو ما إذا فعلو القادر نتخذ من دكنك أكلياء" ك قولو "ما كاف  أف يت
 عليو استحق الذـ على بعض الوجوه.

 ك ٲبكن تقسيم القبيح إىل قسمْب: 
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 إليو ك ىو على ثبلثة أضرب: العقلي: يقبح الختصاصو بصسفة ترجع  -1
 األكؿ: منها ما يقبح لصسفة ٚبصو، ٫بو كونو ظا٤با أك كذبا أك عبثا. فالصسفة ترجع إىل ذات السفعل.

 الثاين: ما يقبح لكونو مسفسدة: فيقبح السفعل ٤با فيو من الضرر ٗبا يف ذلك القبائح الشرعية.
 )عقليا كاف أـ شرعيا(.الثالث: ما يقبح ألنو ترؾ للواجب بعينو، أك ناؼ لوجوده 

 الشرعي: فهو يقبح من حيث يؤدم إىل القبيح أك االنتهاء عن الواجب.     -2   
ما مل إذا مل يسفعلو القادر عليو استحق الذـ على بعض الوجود، أك ما يو  فحده أنوالواجب[ ]قولو: 

 ترؾ القبيح.

ك النقص، كما يقاؿ، العلم حسن، ك قد ذيكر أف ا٢بسن ك القبح يطلق على اعتبارات منها، الكماؿ 
ك ا١بهل قبيح، ك مبلئمة الطبع ك منافرتو، كا٢بكم على مرارة طعاـ أك حبلكتو، ك موافقة الغرض ك 
ا٤بصلحة ك ٨بالسفتهما، فاإلنساف لو أغراض ك مصاا، فما كافق تلك األغراض ك ا٤بصاا من األمور 

ما ٲبدح فاعلو أك يذـ، ك ٱبتص باألفعاؿ تتسم بسمة ا٢بسن، ك ما ٱبالسفهما توصف بالقبح، أك 
الصادرة عن فاعل عاقل ٨بتار مريد عامل ك ىذه األفعاؿ منها الواجب ك ا٤بستحب ك ا٤بكركه ك 

 ا٤بباح.

ك ا٢بق، أف ىذه القسمة ال يعتد هبا إلثبات كوف ا٣ببلؼ كاقعا يف االعتبار األخّب، كما نيقل عن 
التحسْب كالتقبيح العقليْب، مث إف قولنا بأف ا١بهل مثبلن صسفة النقص ال تثبت بدكف ٝبع كثّب، ك 

-صسفة نقص ال ٱبلو إما أف يكوف معلومان بالضركرة أك ال، إف كاف األكؿ لـز مثلو يف سائر ا٢بقائق 
كىذا عْب  -أم أهنا تكوف معلومة بالضركرة كالصدؽ كالكذب، كالعدؿ، كالظلم، كاإلحساف كاإلساءة

تحسْب كالتقبيح العقليْب، ك من مل يقل بالتحسْب كالتقبيح العقليْب مل ٲبكنو ما تقولو العدلية يف ال
إثبات النقص يف الذات أصبلن ال ضركرة، كال استدالالن، كإذا مل ٲبكن العلم بالنقص مل ٲبكن العلم 

 بالكماؿ.
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أما مبلئمة الطبع ك منافرتو، فهو ليس عقليا، بل طبعيا، فا٢بيوانات ٥با طباع أيضا ٙبسن ك تقبح 
 حسب الطبع، ال ٕبسب العقل.

فإف الكبلـ ك النزاع  قائم بْب النافْب ك ا٤بثبتْب للتحسْب ك التقبيح أما االعتبار األخّب، فبل يصح، 
كثر مواضع النزاع ىي يف أفعالو تعاىل مع القطع بأنو ال ثواب فيها العقليْب يف أفعاؿ ا تعاىل، بل أ

كال عقاب، ك ٩با يدؿ على ذلك، أف ا٢بسن ك القبح إذا ٘برد عن الثواب كالعقاب آجبلن رجع معناه 
إىل معُب الكماؿ كالنقص، فإذا كاف كذلك فلماذا  ال يقوؿ النافوف أف بعض األفعاؿ كماؿ للسفاعل، 

، كٰبسن منو تعاىل، كبعضها نقص على فاعلو فبل ٯبوز على ا كال ٰبسن منو فيجوز على ا
 كجٌل. عزٌ 

فمحل النزاع كاقع فيما إذا كاف السفعل حسنا يف نسفس األمر ك يستدعي فاعلو ا٤بدح، ك كذا القبح أنو 
 قبيح يف نسفس األمر ك يستدعي فاعلو الذـ، مع قطع النظر عن العقاب آجبل.

 يعِب ما عليو الشيء يف ذاتو.ك نسفس األمر 

إف نسفي ا٢بسن ك القبح العقليْب يؤدم كما بيٌنا إىل استحالة ثبوت النبوات، ك بياف ىذا، أف ا 
تعاىل خلق ا٤بعجز على يد ا٤بدعي للرسالة لغرض التصديق ألنو لو فعلو ال لذلك مل يكن دليبل على 

النبوة، أما األشاعرة فقد فالتزموا حكمْب  التصديق فإذا انتسفى الغرض استحاؿ العلم بصدؽ مدعي
أبطوا هبما مقدمٍب دليل النبوة معا، ا٢بكم ألكؿ أهنم جوزكا كقوع القبح من ا تعاىل فلم ٲبنع منو 

كم الثاين حينئذ إضبلؿ ا٣بلق، فبل يلـز صدؽ من صٌدقو ا تعاىل ١بواز أف يصدؽ الكٌذاب، أما ا٢ب
ال يسفعل لغرض كدليل النبوة أف ا تعاىل فعل ا٤بعجز ألجل التصديق ك   تعاىل فهو أهنم قالوا أف ا

كل من صدؽ ا فهو صادؽ ك ا٤بقدمة الثانية تبطل با٢بكم األكؿ ك ا٤بقدمة األكىل تبطل با٢بكم 
 الثاين.
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كل ىذا كاؼ إلثبات أف النزاع يف ا٢بسن ك القبح ليس كما نقل ٝبع كثّب من األشاعرة ك ا٤بعتزلة،   ك
ك الذم يدؿ أيضا على ذلك، أف لسفظ القبح ك ما يرادفو كا٢بسن ك ما يرادفو ألسفاظ موضوعة ٤بعاف 

و٥بم ىذا قبيح ك ثابتة ك ذلك ا٤بعُب معلـو عند الواضعْب لو ك ال خبلؼ بْب أىل اللغة ك غّبىم أف ق
كبلـ مسفيد ك   ىذا حسن أك ىذا حق ك ىذا باطل أك ٫بو ذلك من األلسفاظ ا٤برادفة ٥بما ا٤بؤدية ٤بعناىا

ليس من اللسفظ ا٤بهمل الذم ال يسفيد ك إذا كاف مسفيدا فبل ٱبلوا إما أف يسفيد ا٤بعُب ا٤بعقوؿ منهما أك 
ا٤بطلوب ك ىذا ا٢بكم الـز ١بميع األلسفاظ ال، ك الثاين باطل باإلٝباع، فتعْب األكؿ، ك بو يتبْب 

اللغوية كلسفظ قادر ك خالق ألف أىل اللغة إ٭با يضعوف األ٠باء للمعاين ك ىذا ظاىر ال ينكره إال 
معاند ك جاحد ك من أعمى ا بصّبتو، فإذا كاف ذلك كذلك فقد ثبت لو صسفة ا٢بْب ك القبح قبل 

ارع ىدل إىل ا٢بق ك ما ىو يف نسفسو حسن ك هنى عن كركد ا٣بطاب، ك لوال ذلك ٤با علمنا أف الش
القبيح ك ما ىو يف نسفسو باطل، قاؿ تعاىل: "أفمن يهدم إىل ا٢بق أحق أف يتبع أـ من ال يهدم إال 

 أف يهدل".

فعاؿ يف العقل مل نعلم القبح بالسمع ألف اجة البيضاء لو مل يتقدـ لنا العلم بقبح األ صاحبقاؿ 
ربنا أف الكذب قبيح مل نسفهم معُب القبح ألنو مل يتقدـ لنا العلم ٗبعناه يف العقل ك  ا تعاىل إذا أخ

اف ٯبب أف نعلم بالعقل أنو تعاىل ال يسفعل القبيح ألنا نعلم بالعقل معُب القبح ك مٌب مل نعلم ذلك ك
ن فبل جوزنا عليو الكذب ك األمر ٗبا فيو معُب الظلم ك معُب الكذب ك النهي عما فيو معُب ا٢بس

 بو حسن ك ال أف ما هنى عنو قبح.يعلم أف ما أمر 

يقوؿ ما لسفظو: إنا ال ننازع أف الناس يستحسنوف أمورا ك يستقبحوف أمورا أخرل  ك ىذا اإلماـ الرزام
قبل كركد الشرع حٌب قاؿ إذا أذا رجعنا إىل أنسفسنا كجدناىا جازمة ٕبسن الصدؽ ك العدؿ ك 
االنصاؼ ك قبح الكذب ك ا١بهل ك الظلم قاؿ لكن ذلك االستحساف ك االستقباح مغايراف 

  الذين كقع فيهما النزاع. لبلستحساف ك االستقباح
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تقدـ، نزيد أنو قد شهد ىذا اإلماـ على األشاعرة، فهم يعلموف ضركرة قبل  عرفت مانقوؿ: بعد ما 
حاكمة بذلك من غّب تشرع بشرع ك  كركد الشرع حسن الصدؽ ك العدؿ ك االنصاؼ ك أف العقوؿ

كركا إ٭با نازع ىؤالء يف ماىية ىذا القبح ك ا٢بسن الذين حكمت هبما العقوؿ قبل كركد الشرع فذ 
قد أبطلنا ىذا، لذلك قاؿ  كأثبتوا أف ا٣ببلؼ يف كجوب العقاب آجبل،  االعتبارات ا٤بتقدـ ذكرىا، ك

ة يف التحقيق راجع إىل كجو قبح ذلك القبح ك أحد علماء العدلية عليو السبلـ أف خبلؼ األشاعر 
حسن ذلك ا٢بسن، ال يف ثبوت القبح ك ا٢بسن فقد عرؼ ىؤالء ك اعَبفوا بأنو ضركرم ك مل ينازعوا 

  .فيو

بعد أف عرفت ىذا، فإف ىؤالء امتنعوا من إثبات ا٢بسن ك القبح يف أفعالو تعاىل ك أكامره ك نواىيو 
 سفضية للزـك تعلق ذلك بالعلل ك األغراض.حٌب ال يلـز القوؿ با٢بكمة ا٤ب

أما أدلة ثبوت ا٢بسن ك القبح العقليْب، فكثّبة منها أف من أراد ٙبصيل عرض ما من األعراض 
ال يَبدد فيو ذلك،  فاستول يف ٙبصيلو الصدؽ ك الكذب فإنو يؤثر الصدؽ على الكذب قطعا ك

منو فإنو يستحسن إنقاذه ل شخصا قد أشرؼ على ا٥ببلؾ ك ىو قادر على إنقاذه أيضا أف من رأ
بعقلو إف كاف داخبل يف مقدكره، ك إف مل يرجع منو ثواب ك ال شكر، أيضا لوال أف حسن ااسن ك 
قبح ا٤بقبحات الشرعية غّب كاقف على احتيار ٧بتار ٤با حسن التكليف أم األمر با٢بسن منها ك 

 .قبيحالنهي عن ال

ك منها أف كل عاقل يعلم ضركرة حسن شكر ا٤بنعم ك حسن مدحو ٖببلؼ ا٤بسيء ك معرفة ذلك 
معدكدة من كماؿ العقل، ك منها أف كجوب النظر يف معرفتو ك صدؽ الرسوؿ ال يكوف إال بالعقل ك 

ك البينة لو مل يكن بالعقل كما قالوا لـز أف الرسوؿ إذا قاؿ ٤بن أرسل إليو قد جئتك بدعوة ا٢بق، 
 عليها أف يقوؿ إ٭با دلِب على صدقك العقل إذا جئت بالبينة ك ال حكم لو ك ال إلٯبابو فيلـز إفحاـ 
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ركرة ك إ٭با يعلمو بالنظر الذم الرسل، ألنو ال يلزمو اتباعو حٌب يعلم صدقو ك صدقو ال يعلمو بالض
 أكجبو ا٣بوؼ كما بينا يف منشأ كجوب النظر، ك ىو عقلي.

ك منها أف معرفة ا كاجبة ك ال يدرؾ الوجوب بالسمع ألف معرفة اإلٯباب موقوؼ على معرفة 
 ا٤بوجب فيحصل معرفة اإلٯباب قبل معرفة ا٤بوًجب.

الكذب ك يف التزاـ ٘بويز الكذب عليو ك أنو ال يقبح منو ك منها أنو يلـز أف ال يقبح من ا سبحانو 
بالكلية ألنو ال ٲبكن حينئذ ٛبيز النيب الصادؽ من الكاذب ك ىذا  إبطاؿ الشرائع ك بعثة األنبياء

 باطل.

نزيدؾ أيها الطالب ٥بذا ا٤بطلب بيانا، إف ا تعاىل ٛبدح نسفسو بأنو ال يأمر بالسفحشاء كما ىو 
أف ا٤بعاندين ا١باحدين ٢بكمة ا٢بكيم نسبوا إليو ما ىو أعظم من األمر ك ىو مقتضى حكمتو إال 

السفعل للسفحشاء، ك التأثّب فيها، ك السفحشاء على أصوؿ أىل العدؿ ك التوحيد ال على أصوؿ األٞبق 
البليد، ىي القبائح يف نسفس األمر كالظلم ك الكذب ك العبث، ك ٫بو ذلك، كالكسفر، ك ٝبيع القبائح 

إعبلـ تاج إىل الٍب ٙباف ٩با يستقل العقل بإدراؾ قبحو أكال يستقل كما يف غّب القضايا الصرفة سواء ك
يف كوهنا قبيحة يف نسفس األمر، أما على أصوؿ ىؤالء فليس ىناؾ فحشاء حٌب ينهانا عنها  الشارع

فنحتاج أكال إىل معرفة كوهنا فحشاء بنهيو تعاىل عنها حٌب نعرؼ ألنو ال يأمر تعاىل هبا، فيصّب معُب 
ال ٯبتمع األمر  اآلية عندىم أف ا ال يأمر ٗبا ينهى عنو ك ىو كالتمدح بأف النقيضْب ال ٯبتمعاف، ك

بالشيء ك النهي عنو يف حالة كاحدة، ك ىذا ٩با ال ينبغي التمدح بو من أدىن العقبلء، إذ من قاؿ 
 األمر بالشيء ك النهي عنو ال أفعلو يف حالة كاحدة عرفنا أنو ليس من العقبلء.

بالعدؿ ك اإلحساف  ك إف أردت أكثر يا طالب العلم، فإف ا قد قاؿ يف ٧بكم التنزيل: "إف ا يأمر
 ك ينهى عن السفحشاء ك ا٤بنكر" ك معناىا عند ىؤالء األشاعرة أف ا يأمر ٗبا يأمر بو ك ما يأمر ك ما 
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ؽ عندىم ك ال ٛبايز يف ىذه األشياء إال يأمر ك ينهى عما ينهى ك ما ينهى ك ما ينهى، إذ ال فر 
 باألمر ك النهي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فإف قلت: ما الدليل على أف اهلل ل يفعل القبيح و ل يفعل إل ما يجب في الحكمة؟ قلت ...
لقبيح و اْلخَلؿ بالواجب، و من  األنو عالم بقبح القبيح و وجوب الواجب، و لغناه عن فعل 

 ....يفعل القبيح و لم يخل بالواجب.كاف بهذه الصفة لم 

الضرورية  ـ..... فإف قلت: أما يهدي اهلل و يضل؟ قلت بلى و لكن ىدايتو أنو خلق فينا العلو 
و ليست  طرخْ و أَ  فَ طَ و أنو نصب األدلة على الحق ألنو ل يوصل إليو إل بالدللة، و أنو لَ 

 ....الهداية أف يفعل فينا اْليماف

الذي ىو جعل العبد ضال فكَل ألنو ل يقـو بالتكليف معو ألنو تكليف ما  ....وأما اْلضَلؿ
 ل يطاؽ...

 عملها و كتبها في اللوح المحفوظ......و يجوز أف يقاؿ: قضى أعماؿ العباد و قّدرىا، بمعنى 

.......................................................................................... 

 [ألنو عالم بقبح القبيح و وجوب الواجب، و لغناه عن فعل القبيح و اْلخػَلؿ بالواجػب]قولػو: 
الػػدليل علػػى عدلػػو تعػػاىل، أنػػو عػػامل بقػػبح القبػػائح، ك غػػِب عػػن فعلهػػا، ك عػػامل باسػػتغنائو عنهػػا ك عػػن 
اإلخػػبلؿ بالواجػػب، ك كػػل مػػن علػػم قػػبح القبػػيح، ك اسػػتغُب عػػن فعلػػو ك علػػم باسػػتغنائو عنػػو، فإنػػو ال 

ك قػد بينػا  يسفعلو، مطلقا، ك ىذا معلـو يف الشاىد، ك هبػذا فهػو ال يسفعلهػا، ك عليػو فهػو عػدؿ حكػيم.
 معُب الوجوب، فبل داعي إلعادتو.

من أهنا إراءة الطريق ا٥بداية ليست إال ما يسفهم منها يف اللغة، أما يهدي اهلل و يضل[ ]قولو: 
ا٤بوصلة إىل ا٤بقصود ك اإلرشاد إليها ك الداللة عليها "كما لنا أال نتوكل على ا ك قد ىدانا سبلنا" ك 

 ٥بدل.امل يكن يف اللغة أهنا خلق 

العلـو الضركرية ىي ما ٯبده اإلنساف يف نسفسو، كامتناع اجتماع النقيضْب، ]العلـو الضرورية[ قولو: 
 ك الز٨بشرم يرل أف ا٥بداية تعِب  ك أف الكل أكرب من ا١بزء، ك منها أيضا قبح الظلم ك حسن العدؿ،
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من خبلؿ العلـو الضركرية الٍب هبا نستطيع الوصوؿ إىل كجوده ك معرفة صسفاتو  ىذه أف ا خلق فينا
ك نصب األدلة، انطبلقا منها، ك الدليل يعِب ا٤برشد، أك ما يتوصل بو إىل غّبه، أك ما يلـز  ،النظر

، ك العلم بو العلم بشيء آخر، ك يف االصطبلح ىو ما يتوصل بصحيح النظر فيو إىل مطلوب خربم
 النظر يعِب التأمل ك التسفكر، أك ا٤بعُب الذم يولد العلم عند تكامل شركطو.

 ك ا ال يضل قوما بعد إذ ىداىم.ىو ا٥ببلؾ كما قلنا، ك ال حاجة للتكرار.  اإلضبلؿ ك أما

فالعلم با ليس ضركريا ك إال ٤با اختلف فيو اثناف، ك لو  ]ألنو ل يوصل إليو إل بالدللة[ قولو: 
كانت ضركرية لكاف العبد ٦بربا، ك ال يصبح للتكليف معُب، ك عليو فهو كسيب، ٰبتاج لنظر ك 

 إعماؿ للعقل من خبلؿ النظر.

اللطػػف مػػن ٝبلػػة مػػا يعػػرؼ يف بػػاب العػػدؿ، ك يعػػِب السفعػػل الػػذم ك ]و أنػػو َلطَػػَف و َأْخطػػر[ قولػػو: 
 مػن ٔبملػة ك بتوحيػده عبػاده ا كلػف ٤بػا أنػويقػرب العبػد للطاعػة ك ٯبعلػو أبعػد عػن ا٤بعصػية، 

 مػن كثػّبا أف علػم ك الطاعػة يػَبؾ ك أمػره سػيخالف مػن ىنػاؾ أف علػم قػد كػاف ك حصػرا التكليسفػات
 ك كعػد إخطػار ك إخبػار ك ىنػاؾ يكػن مل مػا التكليف على الوقوؼ ٗبجرد بواجباهتم يقوموا لن الناس
 ترتػب أٮبلهػا لػو ٕبيػث الوعيػد ك بالوعد التكليف قرف ا٤بكًلف على كجب ترىيب، ك ترغيب ك كعيد
 عػن ييبعػده ك الطاعػة إىل اإلنسػاف ا يوصػل اللطػف هبػذا ك التكليػف، مػن الغػرض بطػبلف ىػذا علػى

 طريػق ىنػاؾ يكػن مل ك ٯبيبػو ال أنػو يعلػم ذلػك مػع ىػو ك الطعػاـ إىل غػّبه دعػا كمػن ىذا ك ا٤بعصية،
 باطل الغرض نقض ك فعلو من الغرض بطل يبعث مل إف أنو ٕبيث إليو أحدىم يبعث بأف إال لئلجابة

 .الرين ك الشْب ك النقص ك السسفو عن ا تعاىل ا٢بكمة ينايف ألنو ٧باؿ ا على الغرض نقض ك

فلو كانت ا٥بداية ىي أف يكوف اإلنسػاف ٧بػبل لسفعػل و ليست الهداية أف يفعل فينا اْليماف[ ]قولو: 
ا، فذلك يعِب انتسفاء التكليف، ك يلـز عن ىذا العبث، فبل يصػح أف ييكلسفنػا بسفعػل مػا مث يسفعلػو ىػو، 

 مث يعاقب ك ٰباسب ا٤بكلسفْب، ك ليس ٥بم من األمر شيء. 
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على ثبلث مراتب، األكىل ما ٲبتنع لذاتو كجمع الضدين  التكليف]تكليف ما ل يطاؽ[ قولو: 
كإعداـ القدًن كقلب اإلمكاف كاجبا كالعكس، كالثانية ما ٲبكن يف نسفسو كال ٲبكن من العبد عادة  

كا٤بعتزلة  ا،ٲبكن من العبد أيضنسفسو ك  ا ٲبكن يفكالصعود إىل السماء كالطّباف يف ا٥بواء، كالثالثة م
قالوا أف التكليف ال يقع إال يف األخّب، فلو كقع يف األكىل أك الثانية للـز العبث كالظلم كا منزه 

 عنهما.

كالتكليف ال يصح إال إذا كانت القدرة سابقة على السفعل، أم متقدمة على مقدكرىا، غّب مقارنة لو، 
كالقوؿ أهنا مقارنة يعِب تكليف ما ال يطاؽ، كىذا قبيح، كبياف ذلك أف القدرة لو كانت مقارنة 

و أطاقو لوقع للسفعل أك ٤بقدكرىا لوجب أف يكوف تكليف الكافر باإلٲباف تكليسفا ٤با ال يطاؽ، إذ ل
فالكافر ليست لو القدرة على اإلتياف أك الَبؾ، أم منو، فلما مل يقع منو دؿ على أنو غّب قادر عليو، 

ىو ٦برد عنها ٛباما، كٗبا أنو ال قدرة لو مث كلسفو ا، فهذا ال يعِب إال أنو تكليف ٤با ال يطاؽ، ك ىذا 
 كٌلف شخص أعرج با١برم بسرعة.النوع من التكليف قبيح يف الشاىد، إذ ىل يعقل أف ي

ك الذين قالوا ٔبواز تكليف ما ال يطاؽ تعلقوا بشبهات كاىية مثل علم ا، فقالوا أف ا كٌلف 
الكافر مع علمو أنو سيكسفر، كأيب ٥بب ك فرعوف ك غّبٮبا، ك للرد على ىذا نقوؿ أف ىذا ليس من 

 يكن ٦بنونا، فهو متمكن من النظر، قبيل تكليف ما ال يطاؽ، فالكافر إف كاف صاحب عقل ك مل
ك الدليل فهو قادر متمكن من اإلٲباف ك أداء ما كيلف بو، كلو مل يكن كذلك ٤با كاف مكلسفا أصبل، 

على كجود القدرة إٲباف ٝبع من الكسفار، فإف قيل أف علم ا تعلق بإٲباهنم، نقوؿ أف العلم السابق ال 
إذ لو لـز ا١برب عليو للـز ا١برب يف أفعالو تعاىل، ألنو عامل  يسلب االختيار، ك ال يلـز ا١برب عليو،
 بأفعالو أزال، كىو حر ٨بتار فٌعاؿ ٤با يريد.

أما أبو ٥بب، فقد كاف قادرا على اإلٲباف إال أنو كاف ٩بن فكر ك قدر ك قتل كيف قدر، ك أدبر ك 
 ه للحق بسبب عماء البصّبة. تعاىل بعدـ إٲبانو إال بعد استكباره ك جحوداستكرب، ك مل ٱبرب ا
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فنقػوؿ ك ىػذا كػبلـ يف القضػاء ك القػدر، ك فيػو ٚبػبط الكثػّب، قضػى أعمػاؿ العبػاد و قػّدرىا[ ]قولو: 
 تعػاىل لقولػو مصداقا إٛبامو ك الشيء" من "السفراغ بو فّباد ييذكر قد التوحيد ك العدؿ أىل عند القضاء

تعػاىل:  قولػو رديػف ىػذا ك "، األجػل موسػى قضػى "فلمػا قػاؿ: ك يػومْب"، يف ٠بػوات سػبع فقضػاىن"
 "كػن" لػو يقػوؿ فإ٭بػا أمػرا قضػى فػإذا سػبق، مثػاؿ علػى ال ٨بَبعها تعِب ك األرض" ك السموات بديع"

 .بو تلحق مشقة ال ك معاناة دكف خلقا ك اخَباعا يكوف أنو يعِب ىذا ك فيكوف،

 ك إيػاه إال تعبػدكا أال ربػك قضػى ك: "تعػاىل قػاؿ األمػر، أك اإللػزاـ أك اإلٯبػاب بػو فػّباد يػذكر قػد ك
 كػاف لػو ك ،""ألزمتػو ٗبعػُب فػبلف" علػى "قضػيت اكمػة يف القاضػي يقػوؿ ،كمػا"إحسػانا بالوالػدين
: تعػاىل قولػو رديػف ىػذا ك بالوالػدين، ٧بسػنْب  عابػدين النػاس كػل لكػاف ا٣بلػق"" ٗبعػُب ىنػا القضػاء

 مقطػوع ىػؤالء دابػر إف" :بعػدىا قػاؿ ٥بػذا ك اإلخبػار، ك اإلعػبلـ أم ، األمػر" ذلػك إلػو كقضػينا"
  مصبحْب".

 لتيسفسػديف الكتػاب يف إسػرائيل بػِب إىل قضينا ك: "تعاىل كقولو اإلخبار، ك اإلعبلـ بو فّباد ييذكر قد ك
 ."كبّبا علوا لتعلينٌ  ك مرتْب األرض يف

 بلوغ ك  الشيء من السفراغ ىو اللغة يف القضاء"" أف التوحيد ك العدؿ أىل شيوخ بعض قاؿ قد ك
 أم ا، خلق يف ذلك يقاؿ ك "قضاء" أنو الكبلـ ا إذا ا٢باكم حكم يف يقاؿ ٥بذا ك هنايتو، ك آخره
 ٕبكمو". بينهم يقضي ربك "إف قولو: يف ا مراد ىذا ك ا٤بصلحة، تقتضيو فيما ٛبامو على خلقو

 قوؿ يؤكده ما ىذا ك الغابرين"، من قدرناىا امرأتو "إال تعاىل:  يقوؿ ،""البياف بو يراد فقد القدر أما
 :الشاعر

 .الترب منو فاجتنب ىذا أمرؾ سطر كاف الٍب األكىل ... الصحف يف قٌدر قد ا١ببلؿ ذم بأفٌ  اعلم ك
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قاؿ جار ا رٞبو ا تعاىل: القدر اسم ألفعاؿ ا تعاىل خاصة ال تسفهم منهم العرب إال ىذا فمن 
األشياء ا٣بارجة أدخل يف القدر ما ليس منو كىو فعل العبد فقد أغرب فوجب أف يلقب كما يلقب ب
ف القدرم ىو من عن العادة ٖببلؼ من ال يسمى بو إال أفعاؿ ا خاصة. انتهى لذلك من قاؿ أ

ينسفي القدر فجاىل، ك رحم ا الز٨بشرم حْب قاؿ: قاتل ا أقوامان يزعموف أف ا تعاىل قدر 
 ا٣بطايا كبعث ٧بمدان صلى ا عليو كآلو كسلم ينهى عنها. انتهى.

ؿ  اإلماـ أبو السفتح ا٤بطرزم رٞبو ا تعاىل يف مؤلسفو ا٤بعرب: إف القدرية ىم الذم يثبتوف كل أمر كقا
بقدر ا تعاىل كينسبوف القبائح إليو تعاىل كتسميتهم للعدلية تعكيس؛ ألف الشيء إ٭با ينسب إىل 

هم فهو جاىل بكبلـ ا٤بثبت ال النايف، كمن زعم أهنم أكىل هبذا االسم ألهنم يثبتوف القدر ألنسفس
 العرب. انتهى. 

 ، فافهم.غة٤بطرزم رٞبهما ا من علماء اللك الز٨بشرم ك ا

، فاألحق بتسميتهم ٦بوسا ىم اجملربة حْب قالوا أف ا ال يقػدر أىل العدؿ بأهنم ٦بوس ف ا اهتاـك إل
البارم عن فعل الظلم ك أنو غّب على الشر ألنو ٩بتنع لذاتو ك كل ٩بتنع لذاتو غّب مقدكر، فأثبتوا عجز 

مقدكر لو، ك ىي مقولة اجملوس حْب نسفوا قادرية ا عن فعل الشػر ك نسػبوىا إللػو آخػر يسػمى أىػرمن 
ك البارم ا٠بو يزداف. أما العدليػة فػإهنم مل ينسفػوا قادريػة البػارم علػى الشػركر بػل نسفػوا إرادتػو ٥بػا ك إٯبػاده 

 اشتدت بو الريح يف يـو عاصف. فتأمل، كيف أصبحت أقوا٥بم كرماد ٥با.

حش كالكبػػػائر، ك ا٤بعتزلػػة يؤمنػػوف بالقػػدر إال أف اإلٲبػػاف بالقػػدر ال يسػػتلـز اإلٲبػػاف بػػأف ا خػػالق السفػػوا
التقدير ليس إال عبارة عػن  التحديػد ك  فالقدر ىو العلم بالشيء على جهة التحديد فهو علم خاص، 

السابق ال ينسفي االختيػار فضػبل عػن كونػو مػؤثرا يف ا٤بعلػـو فضػبل ك العلم ، العلمي التابع للمعلـو ادد
عػػن كونػػو داال علػػى خلػػق األعمػػاؿ، ك عليػػو فاالسػػتدالؿ بالقػػدر اسػػتدالؿ بػػالعلم ك ىػػذا مػػن سػػقطات 

.  القـو
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الز٨بشػػرم فهػػو مػػن أفعػػاؿ ا ال أنػػو علمػػو، ك فعػػل العبػػد لػػيس فعػػبل ، ك عليػػو فعػػل أمػػا القػػدر عنػػد 
 العبد ليس قدرا.

السيد يف شرح ا٤بواقف ما نصو: كاعلم أف قضاء ا عند األشػاعرة ك عند األشاعرة فالقضاء كما ذكر 
كإٯبػػاده إياىػػػا علػػػى قػػػدر ىػػو إرادتػػػو األزليػػػة ا٤بتعلقػػػة باألشػػياء علػػػى مػػػا ىػػػي عليػػو، فيمػػػا ال يػػػزاؿ كقػػػدرة 

باطػل قلت: ىذا يعِب إما قدـ أفعػاؿ العبػاد ك ىػو   ٨بصوص، كتقدير معْب يف ذكاهتا كأحوا٥با. انتهى.
 ك إما حدكث القضاء ك القدر.

سفيد أف العباد ىم فإف ىذه اآلية ت { كأمثا٥باكىمىا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف يىشىاءى اللَّوي : }أما استدال٥بم بقولو تعاىل
الػػذين ٰبػػدثوف قصػػدىم، إذ لػػو كػػاف البػػارم تعػػاىل ىػػو الػػذم ٰبػػدثها مل يبػػق للتعليػػق ا٤بػػذكور معػػُب يعتػػد 
بو، إذ يصّب معُب اآلية على ذلك ىكذا، كما ٱبلق ا مشيئة لكم إال أف يشاء ا، كإذا كانػت اآليػة 

 .أكىل كأحرل مسفيدة كوف العباد ىم الذين يوجدكف مشيئاهتم كانت أفعا٥بم ا٣بارجية من باب

؛ ألف ا تعػاىل ى اجملػربةحجػة علػ يف أهنػا ،كمػا صػرح الز٨بشػرم يف تسفسػّبه  اآليػة للمجػربة ك ىػذه اآليػة
أف اٚبػاذىم ال يتوقػف علػى غػّب ، ك ذلػك يعػِب علق نسفس اٚباذ السبيل، كإ٭بػا علػق مشػيئتهم اٚبػاذه ما

ركف يف ٙبصػػيل اٚبػػاذ السػػبيل بقػػدرىم مشػػيئتهم ا٤بعلقػػة ٗبشػػيئة ا تعػػاىل، كىػػذا يقتضػػي أهنػػم ىػػم ا٤بػػؤث
 .ا٢بادثة، إذ لو توقف اٚباذىم السبيل على غّب مشيئتهم كقدرهتم مل يبق للتعليق معُب

ػػاءى اللَّػػوي ىيػػوى أىٍىػػلي التػٍَّقػػوىل}ك قولػػو تعػػاىل:  أف أكلئػػك القػػـو قػػد بلػػغ   معناىػػا {،كىمىػػا تىػػٍذكيريكفى ًإالَّ أىٍف يىشى
حػػػا٥بم يف اإلعػػػراض عػػػن التػػػذكرة كاٚبػػػاذ السػػػبيل إىل حػػػد ال يرجػػػى معػػػو مػػػنهم ذكػػػر كال مشػػػية الٚبػػػاذ 

كما تقوؿ ذلك عند ذكر األمور الٍب بلغت غايتها يف جربا كؽ سرا ك قهرا   السبيل إال كقت مشية ا 
مدان عليو الصبلة كالسبلـ كما يشاء اإلسبلـ التعسر كالتعذر مثالو قولك: إف فبلنان اليهودم ما يذكر ٧ب

 ٔبربه. إال أف يشاء ا
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ك يف ىػػذا ا٤بقػػاـ علينػػا اف نسفػػرؽ بػػػْب مشػػيئة االقتضػػاء ك مشػػيئة االرتضػػػاء، أك كمػػا ٠باٮبػػا الشػػي  ابػػػن 
رادة التكوينية ك اإلرادة الشػرعية، فػاإلرادة الشػرعية أك مشػيئة االقتضػاء تعػِب اإلذف أك إمكانيػة تيمية اإل

كجود السفعل حٌب يصح التكليف أمػا مشػيئة االرتضػاء فهػي كػوف ا ٰبػب ك يرضػى لعبػاد الطاعػات ك 
 .يكره ك ال يرضى لعباده الكسفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة مفعولػػػة لالحسػػػافم و المػػػراد بالمنفعػػػة اللػػػذة و ...فػػػإف قلػػػت: مػػػا النعمػػػة؟ قلػػػت: منفعػػػة حسػػػن
 السرور و دفع المضار المخوفة و ما أدى إلى ذلك و صححو...

...فإف قلت: ما الدليل على أف خلق العالم نعمة؟ قلت: ألنو حيواف و جماد، فالجماد نعمة 
حيا نعمة عليو ألنو على الحيواف ألنو لو لم يخلقو لينفعو بو لكاف عبثا، و أما الحيواف فإيجاده 

مصحح لَلنتفاع و ىو حسن ألنو فعل اهلل و ىو لالحساف ألف كونو ل لغرض عبث فَل بد أف 
 يكوف لغرض...

.......................................................................................... 

 من بيناه ما على باطل، فهذا خالقها ا أف اهب أريد إف العباد، أفعاؿ يف القدر ك القضاء بالتايل ك
  .خّب كلو قضاؤه ك ا، بقضاء فهي اإلخبار ك النهي ك األمر هبا أريد إف ك قبل،

النعمة ىي كل منسفعة حسنة كاصلة إىل الغّب إذا قصد فاعلها هبا كجو اإلحساف إليو، ]النعمة[ قولو: 
٧بضة ٤با كانت نعمة. ك ال بد أف تكوف حسنة، ألهنا ك ال بد أف تكوف منسفعة، ألهنا لو كانت مضرة 

لو كانت قبيحة ٤با استحق عليها الشكر. ك النعمة  من حقها أف يستحق عليها الشكر. ك يراد هبا 
 اللذة ك السركر ك ما يؤدم إليهما.

 ك النعم على ثبلثة أضرب:
ألنو ال يقـو على أساس  تسفضل: ك ىو النسفع الذم ٱبّب فاعلو بْب أف يوصلو للغّب أك ال يوصلو

 .االستحقاؽ
العوض: ك ىو النسفع الذم يستحق ك لكن ال على سبيل التعظيم ك اإلجبلؿ، ك ىو ييستحق على 

 .ا، ك يصل للمكلف ك غّب ا٤بكلف كعوض على إيبلمهم
الثواب: ك ىو النسفع ا٤بستحق على ا على سبيل التعظيم ك اإلجبلؿ، ك ال يكوف إال للمكلسفْب  

 .رة للتكليف ك حْب استحقاقهمكثم
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فالعامل إما ٝباد ك إما حيواف، ك ا٢بيواف منو الناطق ك غّب الناطق، الناطق  ]خلق العالم نعمة[قولو: 
البعض مسخرا لآلخر، فا١بماد مسخر للحيواف، ىو اإلنساف، ك كل فيو منسفعة لآلخر، ك جعل 

الناطق ك غّب الناطق، إذ لو خلق ا ا١بماد ببل منسفعة لكاف عبثا منو ك ىو منزه عن ذلك، أما إٯباد 
ا٢بيواف حيٌا فنعمة عليو أيضا ألف با٢بياة يصح االنتسفاع، ك االحساف، ك يصح با٢بياة تكليف 

 عاجلة ك اآلجلة.لثواب ك النعم الاإلنساف ك تعريضو ل

 تعريضػو ك نسفعػو، ك تكرٲبػو ك عليو التسفضل ك اإلنساف تنعيم ىي تكليسفو ك اإلنساف خلق من العلة إف
 :ضربْب على ا٤بنافع ك اآلالـ، على بالتعويض نسفعو ك ا٤بدح ك للثواب

 فيكػوف اإلكػراـ ك التعظػيم كجػو علػى مسػتحقا يكػوف قػد منػو ا٤بسػتحق أمػا مسػتحق، غػّب ك مسػتحق
 .تسفضبل ك إحسانا يكوف ا٤بستحق غّب أما  البدؿ، ك العوض كجو على مستحقا يكوف قد ك ثوابا،

 كل كوف يوجب ىذا ك غّبىا، ك النباتات ك كا٢بيوانات ىذا ك بو ليينتسفع خلقو فقد اإلنساف غّب أما
 .حسنة أفعالو

بسفتح الغْب ك الراء ا٤بهملة ما ألجلو   الغرض ]ألف كونو ل لغرض عبث فَل بد أف يكوف لغرض[
فعل السفاعل ك يسمى على غائية أيضا، أم الغرض ىو األمر الباعث للسفاعل على السفعل، فهو ارؾ 

يطلق فّباد بو: العلم باألمر ا٤بنتظر،  فالغرض ما بٌْب القاضياألكؿ للسفاعل كبو يصّب السفاعل فاعبل، كك
بأف غرضو يف ف يقاؿ يف فاعلو للسفعل ٜبرة يف ا٤بستقبل، صح أ كافالذم لو فعل السفعل ا٤بقدـ، فإذا  

اآلالـ الغرض بك إف كما نقوؿ يف التكليف: إف الغرض بو منزلة الثواب، السفعل ىو ذلك األمر،  
التعويض ك اإللطاؼ، ك كل ما أمر ا بو أك هنى عنو، فذلك لغرض، سواء علمنا با٤بصلحة أك مل 

 نعلم هبا.

 اآليات دالة على ذلك منها:ك الكثّب من 
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نىا أىنَّكيمٍ  كى  عىبىثان  خىلىٍقنىاكيمٍ  أى٭بَّىا ﴿أىفىحىًسٍبتيمٍ  تعاىل: قولو  السَّمىاكىاتً  خىلىٍقنىا ﴿كىمىا تػيٍرجىعيوفى﴾، كقولو: الى  إًلىيػٍ
ػا كىمىػا األىٍرضى كى  نػىهيمى ػا كىمىػا كىاألىٍرضى  السَّػمىاءى  خىلىٍقنىػا ﴿كىمىػا الىًعبًػْبى﴾،  كقولػو: بػىيػٍ نػىهيمى  ظىػنُّ  ذىلًػكى  بىػاًطبلن  بػىيػٍ

 لًيػىٍعبيديكًف﴾.... ًإالَّ  كىاإًلٍنسى  ا١بًٍنَّ  خىلىٍقتي  ﴿كىمىا: النَّاًر﴾، كقولو ًمنى  كىسفىريكا لًلًَّذينى  فػىوىٍيله  كىسفىريكا الًَّذينى 

 كالقوؿ بالغرض فرع لثبوت التحسْب كالتقبيح العقليْب، كنسفيو فرع عن نسفيهما. 

،  قسط يف نسفس األمر عند ا١بربية األشاعرةفا قائم بالقسط لثبوت القسط يف نسفس األمر، ك ال
فعالو كلها كأفعاؿ و غّب قائم بو عندىم، يسفعل ٝبيع أفعالو ال عن غرض ك حكمة إ٭با ألذلك فه

 العابثْب الذين يسفعلوف ال لغرض كال ٢بكمة، فما خلق الضرس يف السفم ألجل ا٤بضغ ك ال ا٢بافر ألجل
 .ا٤بشي، بل جعلوا صدكر األفعاؿ منو تعاىل ٢بكمة مقصودة من قسم ااؿ

فبل ٯبب  ك قاؿ األشاعرة أنو ال ٯبوز تعليل أفعالو تعاىل بشيء من األغراض إذ ال ٯبب عليو شيء
ية. ك لأف يكوف فعلو معلبل باألغراض، ك ال يقبح منو شيء فبل قبح يف خلو أفعالو من األغراض بالك

قاؿ هبذا بعض السفبلسسفة أيضا، أما ا٤بعتزلة فقالوا بوجوب تعليلها أم أهنا لغرض، ك قالت السفقهاء ال 
 ٯبب ذلك لكن أفعالو تابعة ٤بصاا العباد تسفضبل ك إحسانا. 

اعلم أف ىؤالء يف نسفيهم للغرض يف أفعالو تعاىل مبِب على اإلٯباب الذم تقوؿ بو السفبلسسفة، ك أيضا، 
منشأ ىذا قو٥بم بقدـ اإلرادة الٍب ىي معُب من ا٤بعاين عندىم، ك كوف ا٤برجح يف أفعالو ىو اإلرادة مع  

ك من نسفى الغرض  كوف تعلقها لذاهتا ال باالختيار، فهذا يستلـز اإلٯباب ك نسفي الغرض ك ا٢بكمة.
 نسفى ا٢بكمة، فهما متبلزماف ال يسفَبقاف.

ك اعلم أف قو٥بم بلزـك استكماؿ ا تعاىل لنسفسو بأفعالو يعنوف بو أنو يلـز من إثبات السفعل ألجل 
فنقوؿ: ال شك أف الكبلـ يف صحة الشرائع ك ٘بويز الكذب على األنبياء ك على ا الغرض نقص، 

 تمادا على استحالة النقص يف الذات إال بواسطة لزـك النقص يف األفعاؿ، مث ال يتم ا١بـز بصحتها اع
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نقوؿ إف النقص يف صسفة السفعل يكشف عن نقص يف صسفة الذات، ك عليو النقص يف السفعل الذم 
ال حكمة ك ال مصلحة يلـز عنو نقص يف الذات، فإننا قلنا يف ٕبث التحسْب ك ىو ببل غرض ك 

التقبيح العقليْب أف ا ال يسفعل القبيح ألنو عامل بقبحو ك غِب عنو، ك عليو فهو ال يسفعلو لغُب ذاتو 
 عنو، أما إذا فعلو فيعِب أف ذاتو غّب غنيو ك عليو فهي ناقصة.

ها العقوؿ كالصدؽ كو طرح العقل كلية، فالعلم با٢بقائق الٍب تدر ك ال ٱبسفى أف قوؿ ىؤالء يلـز عن
...مث قلبها، ك جعل الكذب ةكالكذب، كالعلم كا١بهل، ك الكماؿ كالنقص، كاإلحساف كاإلساء

حسنا ك الصدؽ قبيحا، ك قبح الكماؿ ك حسن النقص، يلـز عنو طرح العقل، ك عليو ٯبيز على ا 
س فيو يف نسفسو أىبل للمدح، ك أف يذـ ما ليس يف نسفسو أىبل للذـ، ك ا١بهل، ألنو أجاز عليو ما لي

 ىذا جهل ككذب، أما كونو جهبل فبٌْب، ك أما كونو كذبا فؤلف مرجع ا٤بدح ك الذـ إىل ا٣برب، كال
، ك ما ال كاقع لو ك ال خارج ال مطابقة فيو، ك عليو انتسفاء الواقع يلـز يكوف صدقا إال إذا طابق الواقع

تسفاء ا٤بطابقة، ك يلـز عنو الَبجيح ببل مرجح، أم مدح أحد ا٤بساكيْب من كل كجو ك ذـ عنو ان
 ا٤بساكم اآلخر ىو عْب الَبجيح ببل مرجح، ك التحصيص ببل ٨بصص.

 ك نعيد ك نقوؿ أف ىذا ال يسعسفهم إال بالقوؿ بالتحسْب ك التقبيح العقليْب.

 

 

 

 

 



 باب التكليف

ترؾم فإف كاف بعثا على فعل على سبيل البت فهو إيجابم  ىو البعث على ما يشق من فعل أو
 وإف كاف على سبيل األولى فهو ندبم وإف كاف بعثا على ترؾ فالبث تحريم، واألولى تنزيو.

.......................................................................................... 

، إعبلـ الغّب يف أف لو أف يسفعل أك أف ال يسفعل كما عرٌفو القاضي  حقيقة التكليف]التكليف[ قولو: 
ك ىذا الكبلـ يشتمل نسفعا أك دفع ضرر، مع مشقة تلحقو يف ذلك على حد ال يبلغ بو حد اال١باء، 

 على:
اإلعبلـ: كىو اإلخبار أم أف ييعلم ك ٱبرب ا تعاىل ا٤بكلىف صسفة األفعاؿ الٍب تدخل ٙبت  -1

ما ٯبب ك قبح ما يقبح"، ك ىنا ا٤بعتزلة ٥با نظرية يف التكليف اختلسفت مع معظم التكليف "كجوب 
السفرؽ يف قو٥با أنو ليس شرطا أف يكوف اإلعبلـ با٣بطاب أك كركد السمع، بل يكوف من خبلؿ 

 طريقْب:

يف أف ٱبلق علما ضركريا يف اإلنساف بصسفة األفعاؿ ا٤بكلف هبا كما ىو األمر يف أصوؿ األخبلؽ، ك 
 مبادئ العقل كقبح القبيح ك حسن ا٢بسن، ك مبدأ عدـ التناقض..

ك يف نصب األدلة العقلية أك السمعية ليستدؿ اإلنساف بواسطتها ك عن طريق النظر على صسفات 
 األفعاؿ الٍب خلقها، ك يدخل يف الداللة خطاب ا ألنو من األدلة السمعية.

أك ترؾ ما تشتهيو أك ىي التعب ك العناء ك ا١بهد،  ا٤بشقة: ك ىي السفعل الذم تنسفر منو النسفس، -2
 ك لو ال ا٤بشقة ٤با صح التكليف.

التمكْب: أم أف يزيح العلل عن ا٤بكلف ليسفعل ما كيلف بو، ك تزكيده ٗبا بو يصح التكليف ك  -3
 ىذا كخلق الشهوة، ك القدرة ك العقل، مث ٯبعلو ٕبيث يستطيع االختيار.

ذا، اإلرادة اإل٥بية، فبل ٰبسن التكليف إال من جهة اإلرادة، أم أف ك أضاؼ القاضي إىل جانب ى
 يريد من ا٤بكلف فعل ما تقرر كجوبو يف العقل أك ما قرره الشرع.



.......................................................................................... 
 :ك اختصارا لشركط التكليف ىي كالتايل

ة على فعل ما كلف بو أك تركو ك يلحق هبذا زكاؿ ا٤بوانع عن ا٤بكلف ك زكا٥با يكوف القدر  -1
 .ٕبسب نوع ا٤بوانع ك يلحق هبا أيضا زكاؿ اإل١باء حٌب يكوف فعل العبد اختيارم

 .كجود اآلالت الٍب ٰبتاج إليها السفعل ك ىذا من كماؿ القدرة -2
العلم حٌب يتهيأ لو أف يسفعل أك أف ا من ٤بكلف عا٤با ٗبا كلف بو أك متمكنأف يكوف ا -3

 .يَبؾ ك العلم على نوعْب ضركرم ك استداليل
 ٱبتص بأف ، ٗبعُب ما ٯبب اف يتصف بو ا٤بكلف حٌب يصح التكليف،با٤بكلىف ٚبتص الٍب الصسفة أما

 ك كاليعػدد ذلػك كأم أف ٲبكنػو ا،  عليػو، قػدر ٤بػا ك السفعػل منػو صػح ٤بػا لوالىػا الػٍب التمكْب بصسفة
 مػن ىػذا يف بد ال ك فبل يصح أف ييكٌلف عبد ما على أداء مهمة مع افتقاره لشرط القدرة،  اآلالت،
فاأللطػاؼ ٘بعػل ا٤بكلىػف قريبػا مػن فعػل  اإل١بػاء، كجػوه ك ا٤بوانػع رفػع ك األلطػاؼ كجػود ك العلػة إزاحػة

ف اجملػػرب علػػى األمػػر ك بعيػػدا عػػن فعػػل ا٤بعصػػية، ك عػػدـ اإل١بػػاء يصػػحح التكليػػف إذ ال يعقػػل أف يكلػػ
 ذكػر من بد ال ك حقيقتو، ك التكليف معرفة من بد ال كفعلو، إذ ال فعل لو أصبل فبل تكليف عليو، 

 انتسفػاء التكليػف يف ٯبػبهبمػا، ك  العلػم ك العقػاب ك كػالثواب ىػذا ك التكليػف، حسيػن ٤بػا لػواله مػا
 .ا٤بكلىف على ا٤بسفسدة

الشرعي فالشرع يقـو العقل ك النظر ىو الذم يؤدم ك التكليف عقلي ك شرعي ك العقلي سابق على 
إىل معرفة ا ك عدلو ك توحيده ك من مث نعلم صحة التكاليف الشرعية ك يَبتب الواجب علينا 

 .بسفعلها
 :ك التكليف بالعلـو ينقسم إىل

 .العلم با٤بكلف ك توحيده -1
 .العلم بعدلو ك حكمتو -2
 .العلم بالثواب ك العقاب ك كجوهبما -3



.......................................................................................... 
 .العلم باألفعاؿ الٍب كلسفها ا٤برء فعبل أك تركا ألهنا ىي ا٤بطلوب بالتكليف -4

ك العلم باألفعاؿ إما ضركرم الذم يقـو على كماؿ العقل مثل أصوؿ القبح ك ا٢بسن أك يكوف 
قل كمعرفة ا بتوحيده ك عدلو ك إما بداللة الشرع كجميع الواجبات العبادات الٍب أكجبها بداللة الع

 ا على عباده
إذا التكليف إما بالشرع أك بالعقل، فالذم ال يصلح أف يعلم إال من جهة العقل ىو الذم مع ا١بهل 

لعدؿ ك التوحيد ك إما ما بو ال يعلم كونو عز كجل حكيما ال ٱبتار فعل القبيح ك ىذا يشتمل على ا
 يصح ىذا العلم مع ا١بهل بو فليس ٲبتنع أف يعلم من جهة السمع.

ك ال ٱبسفى أف ىناؾ  .الدعوة يكوف معذكرا فيما يتعلق بالواجبات الشرعية دكف العقليةك من مل تبلغو 
قاؿ الز٨بشرم يف تسفسّبه لقولو تعاىل: "كما كنا معذبْب  قد، ك فرقا بْب استحقاؽ العذاب ك كقوعو

فإف قلت: ا٢بجة الزمة ٥بم قبل بعثة الرسل، ألٌف معهم أدلة العقل الٍب حٌب نبعث رسوال" ما لسفظو: 
هبا يعرؼ ا، كقد أغسفلوا النظر كىم متمكنوف منو، كاستيجاهبم العذاب إلغسفا٥بم النظر فيما معهم، 

غسفاؿ الشرائع الٍب ال سبيل إليها إال بالتوقيف، كالعمل هبا ال يصح إال بعد ككسفرىم لذلك، ال إل
اإلٲباف. قلت: بعثة الرسل من ٝبلة التنبيو على النظر كاإليقاظ من رقدة الغسفلة، لئبل يقولوا: كنا 

ي اآلية إ٭با تعرضت لنسفف انتهى. .غافلْب فلو ال بعث إلينا رسوالن ينبهنا على النظر يف أدلة العقل
. فا٤بعتزلة مل يقولوا بوجوب كقوع العذاب عقبل بل قالوا كقوع التعذيب قبل الرسوؿ ال نسفي استحقاقو

 باستحقاقو، ك فرؽ بْب األمرين.

 ك كا٤بدح، التعظيم مع يصل الثواب ك للثواب، ك للمنسفعة التعريض ىو التكليف من الغرض أما
 ا٤بعاصي باجتناب الطاعات كىي ا٢بسنة األفعاؿ طريق عن يستحق ك لو، للمستحق ٰبسن التعظيم

 صسفات على ا٤بكلىف جعل ا٤بكًلف أف ىو للثواب، تعريضا التكليف كوف كمعُب األكامر، إتياف ك
 كعلم ألطاؼ من إليو يصل بو ما على كبعثو العلل إزاحة من تقدـ كما الثواب إىل الوصوؿ من ٛبكنو
 .كلسفو ما فعل إذا إليو سيوصلو أنو



.......................................................................................... 
فإف كاف بعثا على فعل على سبيل البت فهو إيجابم وإف كاف على سبيل األولى فهو ]قولو: 

ىذا البحث ٨بتص بأصوؿ السفقو،  [ندبم وإف كاف بعثا على ترؾ فالبث تحريم، واألولى تنزيو
 فنقوؿ، ا٢بكم منو تكليسفي ك منو كضعي، ك نعِب با٢بكم خطاب ا تعاىل ا٤بتعلق بأفعاؿ العباد
 ا٤بكلسفْب باالقتضاء أك التخيّب أك الوضع، ك ىذا تعريف ٝبهور األصوليْب، ك نعِب باالقتضاء الطلب

و الندب، ك ينقسم إىل طلب فعل ك طلب ترؾ، ك طلب السفعل إف كاف جازما فهو اإلٯباب ك إال فه
ك طلب الَبؾ جازما فهو ٙبرًن، ك إال فهو الكراىة، أما التخيّب فهو اإلباحة ك ىو استواء السفعل ك 
الَبؾ، ك ا٤براد بالوضع ىو خطاب ا تعاىل ا٤بتعلق ٔبعل الشيء سببا أك شرطا أك مانعا أك صحيحا 

 ك فاسدا أك عزٲبة أك رخصة.

تضى طلب فعل من ا٤بكلف أك كسفو عن فعل أك ٚبيّبه بْب أما أقساـ ا٢بكم، فالتكليسفي يعِب ما اق
السفعل ك الكف ك مثاؿ األكؿ قولو تعاىل: "ك أقيموا الصبلة"، ك مثاؿ الثاين قولو تعاىل: "حرمت 

 عليكم ا٤بيتة.."، ك مثاؿ الثالث قولو تعاىل: "فبل جناح عليهما فيما افتدت بو..".

أك ترؾ فعل، أك التخيّب بينهما، ك إطبلؽ التكليف على ك ٠بي تكليسفيا ألنو يتضمن التكليف بسفعل 
 ا٤بباح من باب التغليب.

ع الشيء سببا لشيء أك شرطا لو أك مانعا منو، مثاؿ السبب ضك ا٢بكم الوضعي يعِب ما اقتضى ك 
قولو تعاىل: "فمن شهد منكم الشهر فليصمو"، ك مثاؿ الشرط قولو: "ك  على الناس حج البيت 

 من 

إليو سبيبل"، ك مثاؿ ا٤بانع قوؿ النيب: "ليس لقاتل مّباث"، ك ٠بي كضعيا لنو يقتضي كضع استطاع 
 أمور ترتبط باألخرل كاألسباب للمسببات أك الشركط للمشركطات.

 



و األفعاؿ التكليفية ضرباف: أفعاؿ الجوارح و ىي الحركة و السكوف و الجتماع و الفتراؽ و 
قلوب و ىي العلم و الظن و اْلرادة و الكراىة و النظر و الصوت و العتماد، و أفعاؿ ال

و أوؿ الواجبات على اْلطَلؽ التي ل يعرى عن وجوبها مكلف ىو النظر في معرفة اهلل  الندـ.
، و اختصاص األفعاؿ احتراز من وجوب ترؾ الظلم عند كماؿ العقل، و على اْلطَلؽ تعالى

قيدا بشرط و ىو أف تقوؿ: إف كاف لي خالق وجوب شكر اهلل ألنو لم يجب مطلقا و لكن م
 قصد بهذه النعمة اْلحساف إلي، فهو مشكور و ل يعرى من وجوبها مكلف...

.......................................................................................... 

ك ىذا ىو ا٢بركة األينية ا٤بسماة ا٢بركة يف العرؼ العاـ النقل من مكاف إىل مكاف،  ]الحركة[قولو: 
بالنقلة، قاؿ صاحب األطوؿ: ال تطلق ا٢بركة عند ا٤بتكلمْب إال على ىذه ا٢بركة األينية ا٤بتبادرة يف 

 ى.استعماالت أىل اللغة، ك قد تطلق عند أىل اللغة على الوضعية دكف الكمية ك الكيسفية؛ انته

ك قد اختلف ا٤بعتزلة يف كجود ا٢بركة  ك عرفو أبو ا٥بذيل العبلؼ بأهنا كوناف يف آنْب يف مكانْب.
 فمنهم من نسفاىا مطلقا كمعمر بن عباد ك منهم من أثبتها مطلقا ك نسفى السكوف كإبراىيم النظاـ.

صسفات األجساـ، ك عرفو ا٤بتكلموف أنو أمر كجودم مضاد للحركة، ك  ىنا من]السكوف[ قولو: 
 فسر با٢بصوؿ يف ا٤بكاف مطلقا. ك قيل ىو ا٢بصوؿ يف ا٤بكاف أكثر من زماف كاحد. 

تداين ا١بوىرين على كجو ال يدخل بينهما بْب شيئْب، أك ىو ىو عبارة عن القرب ]الجتماع[  قولو:
 حيزين يف حيزين ٕبيث ال ٲبكن أف يتوسط بينهما ثالث.ثالث، أك ىو عبارة عن حصوؿ ا٤بت

عرفو ابراىيم النظٌاـ أنو جسم لطيف يثبت يف ا١بو، ك أنو جوىر ينقطع با٢بركة، ك ]الصوت[ قولو: 
 ك ىذا كما ال ٱبسفى تعريف حسب ما ثبت يف زمن ا٤بتكلمْب.قيل أنو ما يسمع يف ا٥بواء ا٤بنضغط. 

 ضي حصوؿ ا١بسم يف جهة من ا١بهات.ىو كيسفية تقت]العتماد[ قولو 



.......................................................................................... 

ىو تغليب بالقلب ألحد اجملوزين ظاىر التجويز، ٗبعُب أنو كالشك يف الَبدد لكن يتم ]الظن[ قولو: 
، فالر ترجيح أحد ا٤بعتقىدين يف حكمو، أك لنقل أف  جح ىو الظن، ك االتصديق العارم عن ا١بـز

 ا٤بساكم ىو الشك كما قاؿ الرازم. ا٤برجوح ىو الوىم ك

الظن درجة من درجات اإلدراؾ، أم أف اإلذعاف ك اإلٲباف يتسفاكتاف بتسفاكت اإلدراؾ، نقوؿ: إف 
موارد اإلدراؾ فالنسفس قد تذعن ك تسلم لدرجة اإلدراؾ الظِب ك كذا لدرجة اإلدراؾ اليقيِب، مثل 

اعي تمل ذم أٮبية خطّبة، فإف النسفس تراعي ذلك االحتماؿ ك تنقاد ك تذعن باتمل، ك ال تر 
االحتماؿ القوم ا٤بقابل، ك قولو تعاىل "الذين يظنوف أهنم مبلقوا رهبم" يشّب إىل ٙبقق اإلذعاف ك 

التامة، بل ٰبصل بتبع اإلدراؾ  اإلٲباف ك لو بدرجات ضعيسفة منو دكف ٙبقق اإلدراؾ بالدرجة العالية
الضعيف، ك ٞبل الظن ك الرجاء على العلم ك ا٣بوؼ ٦باز ال قرينة ك ال دليل عليو، كىذا ما ٭بيل 

 إليو.

النظر مشَبؾ لسفظي، إال أنو يف ىذا ا٤بقاـ متعلق بسفعل القلب، ك عليو فهو يعِب ]النظر[ قولو: 
أك لنقل أنو السفكر يطلب   يولد العلم عند تكامل شركطو،ؼ بأنو ا٤بعُب الذم ك عير  التسفكر ك التأمل، 

ك قاؿ بعض علماء العدلية أنو ٯبوز حصوؿ العلم  بو علم أك ظن فهو تأمل معقوؿ لكسب ٦بهوؿ.
ضركرة لبعض األنبياء فبل يكونوف على ذلك من أىل النظر ك عليو فبل ٯبب النظر على ىؤالء، ك  

التقليد يف األصوؿ كأيب القاسم  ك أيب إسحاؽ بن عياش، ك كذا ال ٯبب النظر عند من قاؿ ٔبواز 
 ال ٯبوز عند من قاؿ إف النظر يؤدم للشك ك ا٢بّبة، ك كذا ال ٯبب عند أىل التكافؤ القائلْب 

بتكافؤ األدلة، ك عند أىل السمع القائلْب بأنو ال طريق إىل العلـو الدينية إال السمع، ك أىل الظن ك 
 بأف اإلسبلـ مل يرد إال بالسيف ك أف النظر بدعة. أىل البدعة القائلْب

ك للنظر شركط كما قررىا القاضي ٯبب مراعاهتا ٢بصوؿ ا٤بعرفة، ك ا٤بعرفة اعتقاد يقضي بسكوف 
 النسفس ك ىذه الشركط تلخص يف أف يكوف الناظر عاقبل، غّب ساه عن ا٤بنظور فيو، ك عا٤با بالدليل 
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على الوجو الذم يدؿ، ك أف ينظر يف الشيء لغرض سواه كالعلم أك غلبة الظن، ك النظر ال يصح إال 
 مع ٘بويز كوف ا٤بدلوؿ على صسفة لذلك يستحيل أف ينظر اإلنساف يف الشيء ك ىو عامل ٗبا يطلبو 

منو، ك يستحيل النظر مع ا١بهل ألف ا١باىل كالعامل ال ٯبوز خبلؼ ما يعتقده لذلك ال بد من الظن 
 قبل النظر.

ك قد نقل الشي  ٨بتار بن ٧بمود ا٤بعتزيل كبلما عن شيخو ٧بمود ا٤ببلٞبي أف النظر ٘بريد العقل عن 
 ة ك األساليب النظرية.الغسفبلت، ك ال يشَبط يف معرفة ا أف تنبِب على ا٤بقدمات ا٤بنطقي

عض ما تقدـ إىل كوف كنا قد أشرنا يف ب]أوؿ الواجبات ... النظر في معرفة اهلل تعالى[قولو: 
ك نزيد على ذلك أهنا غّب كاقعة  بنية على االستدالؿ، أم أهنا ليس بديهية عند ا٤بعتزلة،معرفة ا م

إذا كاف مستندا إىل ا٤بشاىدة، ك أما  -د النظاـك االطمئناف عن–با٣برب، ألف ا٣برب ا٤بتواتر يسفيد العلم 
ك عليو فتكوف من خبلؿ النظر، ك معرفة ا كاجبة، ك ما ال يتم  خرب اآلحاد فليس موصبل للعلم،

الواجب إال بو فهو كاجب، ك عليو فالنظر كاجب، فإف قيل السمع يغِب عن النظر، قلنا أف ىذا يلـز 
ر يف الدليل السمعي ا٤بوجود، ك ىذا ٰبتاج إىل دليل ٠بعي منو كجود دليل ٠بعي آخر يوجب النظ

 آخر، فيلـز الدكر ك التسلسل.

أيضا لو مل ٯبب النظر إال بالسمع لـز إفحاـ الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ لكن التايل باطل 
 فا٤بقدـ مثلو.

أصدقك حٌب  أما بياف ا٤ببلزمة فؤلف الرسوؿ إذا قاؿ للمكلف صدؽ برسالٍب كما جئت بو فقاؿ ال
أعرؼ صدقك فقاؿ انظر يف صدقي حٌب تعرفو فقاؿ ال ٯبب النظر عندم إال بإٯبابك لو كإٯبابك 
ليس مقبوالن عندم كال حجة فيو، فإف كوف جهة يتوقف على كونو صدقان كال يثبت كونو صدقان إال 

اؿ لو بعد ثبوت صدقك فيما جئت بو ٝبيعان فقد حصل الدكر ااؿ يف ىذا ٖببلؼ ما لو ق
 كجوب النظر كاجب عليك بالقضية العقلية ألنك ترفع بو ا٣بشية كالتخوؼ عن نسفسك كتدفع الغم 
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ا٤بخاطب ينقطع الوارد على قلبك كىو ضرر ناجز ككلما كاف ضرران كاف دفعو كاجبان عقبلن فإف 

 كتلزمو ا٢بجة.

كجٌل إ٭با أرسل الرسل ليقيم هبم ا٢بجة على العباد كيقطع  كأما بياف بطبلف التايل فؤلف ا عزٌ 
معذرهتم كما قاؿ تعاىل يف كتابو الذم ال يأتيو الباطل من بْب يديو فبل يصح إفحامهم عليهم 

 لك عكسا لقضية اإلرساؿ.الصبلة كالسبلـ من ا٤بعاندين كعباد األصناـ، فإف يف ذ

ك ىذا عْب البطبلف ك الكسفر، ألف  ، ألنو ال كاجب عليو،أك ا٤بشرؾ ك يلـز عليو صحة ما عليو الكافر
 فيو إعراضا عن ا٢بق كما ىو يف نسفس األمر.

فالداعي ك ا٣باطر يثّباف الشك يف اإلنساف،  كجوب النظر منشؤه ا٣بوؼ من الضرر، فمما تقدـ
مَبددا يف معرفتو ك ما إذا كاف على حق أك باطل، على صواب أك على خطأ، ك األمر الذم ٯبعلو 

أف الشي  كالعضد يف ا٤بواقف، لذلك توىم الكثّب   ىذا ٯبعلو أماـ موقف ٱباؼ فيو من تلك ا٤بعرفة،
 ك ىذا غّب صحيح ك باطل من األباطيل.أبو ىاشم ذىب إىل أف الشك أكؿ الواجبات، 

 ٞبو ا أف القوؿ بوجوب النظر يدؿ عليو أمراف:ك قد ذكر ٰبٓب بن ٞبزة ر 

أحدٮبا أف معرفة ا تعاىل كاجبة لكوهنا لطسفا، ك معرفتو ال تكوف إال بالنظر كما تقدـ، أما كوهنا 
لطسفا، فإف من عرؼ ا كاف أقرب إىل ٙبصيل الواجب ك الكف عن الوقوع يف القبيح، ك ىذا ىو 

 اللطف.

النظر الصحيح ال مطلق النظر، ألف يف قولنا ٗبطلق النظر يعِب أف ما يَبتب أما النظر ا٤بأمور بو ىو 
على النظر من نتائج صحيحة يف نسفس األمر ك ىذا باطل. ك عليو فبل تلتسفت ٤با قرره بعض حشوية 
األشاعرة من قو٥بم أنو إذا كاف ا٤بخطي جاىبلن بالنظر كا١باىل كافر كاف الكسفر مأموران بو ألنو ما أٌداه 

 ليو نظره الذم ىو فرض عْب كمنحصر فيو معرفة ا٢بق، كإذا كاف مأموران بو يلـز أف ال يكوف عليو إ
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ا نسفسان إال  عقاب بل يلـز أف يكوف لو ثواب ألنو ما أتى إال با٤بأمور على حسب كسعو كال يكلف
 كسعها.

كمن أىل ا٤بعارؼ من ا٤بعتزلة قالوا اف أكؿ الواجبات ىو القصد إىل النظر كا١باحظ ك النظاـ ك ٜبامة، 
 ك غّبىم.

التقليد بعد أف عرفنا معُب النظر ككجوبو، ننتقل للتقليد فإنو الـز عن الكبلـ حوؿ ذلك، فنقوؿ، 
ال  كيعلم أف ا٤بقٌلد ٧بق، أإما أف ا١ببار أف ا٤بقلد فاسد، ك ما يدؿ عليو كما ٣بص القاضي عبد 

يعلمو، فإف مل يعلمو، ك جٌوز كونو ٨بطئا، مل ٰبل لو تقليده، ألنو ال يأمن أف يكوف كاذبا، ك جاىبل 
ف كاف عا٤با بإصابة ا٤بقلد فإما أف يعلمو اضطرارا ك ذلك ٧باؿ، أك بدليل ك ىو قولنا، يف اعتقاده، ك إ
، فيجب يف ا٤بقلد أف ال يعلم ما يعتقده إال بالتقليد، ك ذلك يوجب إثبات مقلدين أك بالتقليد فقط
 ال هناية ٥بم.

]إف كاف لي خالق قصد بهذه النعمة اْلحساف إلي، فهو مشكور و ل يعرى من وجوبها قولو: 
 استدؿ العدلية على كجوب النظر بأف من شاىد ما عليو الواحد منا من النعم ا٤بتجددة ك مكلف[ 

مسفتقر تأ  من الدائمة الٍب ال تعد ك ال ٙبصى، ظاىرة ك باطنة، شاملة لكل ا٣بلق، عرؼ أهنا ال 
ا ك ٥با ربٌ ، فهذا ال يعِب إال اف ٥با ك ال من قبل سائر ا٤بشاىدين من أبناء جنسنا مثلنا، ك ال ألحد

َباؼ بنعمتو على ضرب ك منعما غنيا عن العا٤بْب، فيجب شكره عليها عقبل، أم االعك مالكا كاىبا 
من التعظيم، ك نعِب بالشكر االعَباؼ بنعمة ا٤بنعم، مع التعظيم، ك كل منعم يستحق الشكر على 

ـ، ك ٙبسن اإلشارة مقدار نعمتو الٍب تسفضل هبا، كما أف الذـ ٱبتلف ٕبسب اختبلؼ أفعاؿ ا٤بذمو 
إىل أف اجملربة ال ٲبكنها القوؿ بوجوب شكر ا تعاىل على الكافر، مع قو٥با أنو خلقو ١بهنم، ك حٌب 

 القوؿ بوجوب الشكر  ك العبادة على ا٤بؤمن أيضا.



فإف قلت: ما الدليل على أف التكليف حسن؟ قلت: ألنو تعريض للثواب الذي ىو منافع 
، تصغر مشاؽ التكليف في جنبها و مستحقة على وجو المدح و التعظيمعظيمة خالصة دائمة 

ل سبيل إليو إل التكليف، و ليس فيو وجو من وجوه القبح، و إنما حسن التعريض لو ألف 
 العقَلء يستحسنوف أف يكلف الرجل ولده المشاؽ العظيمة في طلب العلـو و األرباح....

هلل أنو شقي؟ قلت من حيث حسن تكليف من علم فإف قلت: من أين يحسن تكليف من علم ا
اهلل أنو سعيد ألف السعيد و الشقي سواء في علم اهلل في كونهما مزاحي العلة معا قد بُبّين لما 

 المنهاج و ُعّرفا الحق و الباطل...
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]ألنو تعريض للثواب الػذي ىػو منػافع عظيمػة خالصػة دائمػة مسػتحقة علػى وجػو المػدح و قولػو: 
 مػع يصػل الثػواب ك للثػواب، ك للمنسفعػة التعػريض ىػوو منػ الغػرض فالتكليػف حسػن أل التعظػيم[
 الطاعػات كىػي ا٢بسػنة األفعػاؿ طريق عن يستحق ك لو، للمستحق ٰبسن التعظيم ك كا٤بدح، التعظيم
 جعػل ا٤بكلًػف أف ىػو للثػواب، تعريضػا التكليػف كػوف كمعػُب األكامػر، إتيػاف ك عاصػيا٤ب باجتنػاب
 يصل بو ما على كبعثو العلل إزاحة من تقدـ كما الثواب إىل الوصوؿ من ٛبكنو صسفات على ا٤بكلىف

 .كلسفو ما فعل إذا إليو سيوصلو أنو كعلم ألطاؼ من إليو

 القبائح يَبكوا ك الواجبات ليسفعلوا من العباد طلب ٤با تعاىل أنو ىو للمنسفعة ك الثواب التعريض معُب ك
 كػل مػن ا٣بالصػة التعظػيم ك اإلكػراـ بطريقػة إلػيهم الواصػلة الدائمػة العظيمػة ا٤بنػافع بػذلك سػتحقواا

 .٧بالة ال الثواب يوصلهم تعاىل فإنو ذلك يف أطاعوه مٌب بأهنم العلم مع شوب،

 بػو كلػف مػا يسفعل ا٤بكلف كاف إذا ك لذة، ك منافع من ا٤بكلف على يعود ٤با ييسفعل الشاؽ الواجبك 
 منسفعػة ك عظػيم ثػواب مػن ىػذا كراء ٗبػا لعلمنػا البػارم يعظػم منػا فالواحػد للثػواب، اسػتحقاقو فيجػب
  الذم السفعل ةملعظ تابعة االستحقاؽ عظمة ألف عظيما، يكوف أف االستحقاؽ من بد ال مث تلحقو،
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 يسّبان، مستحقو يكوف ك عظيمو  شاؽو  فعلو  فعل منا الواحد يستحسن فبل العظيم، الثواب استحقينا لو
 كانػت إذا أحسػن الػدنيا دكاـ لكػاف منقطعػا كػاف فلػو اسػتمراره ك دكامػو مػن بػد ال ا٤بسػتحق ىػذا ك

 ك مصػاعب مػن الػدنيا يف الواحػد يػبلـز مػا كػل مػن خالصػا يكػوف أف الثػواب مػن بػد ال ك دائمػة،
 .مشاؽ

 األربػاح ك العلػـو لطلػب با٤بشاؽ أكالدىم تعريض يستحسنوف العقبلء ألف ٰبسن، ثوابلل التعريض ك
 ما ألجل ك ٰبسن، أف أكىل الثواب ألجل ا٤بشاؽ بتكليف فالتعريض بذلك، إليها الوصوؿ يكن مل ٤با

 العقػل يػدؿ الػذم فهػذا .التعظػيم جهة على كاصلة خالصة دائمة عظيمة منافع بأنو الثواب ٰبد تقدـ
 .بالسمع تعرؼ موضعو ك تسفاصيلو مث الثواب، من استحقاقو على

 مػع الثػواب اسػتحقاؽ ك  منػافع، مػن ا٤بكلػف علػى يعػود ٤بػا بػل التكليػف جملػرد ٰبسػن ال فػالتكليف
 السػسفر مشػاؽ يتحمػل قد فا٤بتعلم كثّب، خّب مقابل معينة مشقة يقبل قد منا فالواحد ٰبسن، ا٤بشاؽ

 .ذلك بعد يتلقاه كثّب علم مقابل ا٤باؿ كلسفة ك

 بأنػو لػذلك السػتحقاقو اسػتدؿ العدليػة فقػد األفعػاؿ مػن كلػف ٗبػا بػاإلخبلؿ العقػاب اسػتحقاؽ فأمػا
 يف تػأثّب هبػا لئلخػبلؿ يكوف أف من بد فبل القبائح، ترؾ ك الشاقة الواجبات من تقدـ ما كلسفنا تعاىل

 ألف فقػط، الثػواب ٤بكػاف ٰبسػن ال األفعػاؿ إٯبػاب ألف العقػبلء، هبػا ٰبسفػل عظيمػة مضػار اسػتحقاؽ
ا٤بضػرة،  دفػع ألجػل ٯبػب السفعػل ألف عظيمػة، مضػار دفػع معهػا كػاف إذا إال ألجلهػا ٘بػب ال ا٤بنػافع
  ألجلو. السفعل إٯباب أيضا فيحسن

حسػن تكليػف مػن   علػى ا٤بعتزلػة اسػتدؿ]مػن حيػث حسػن تكليػف مػن علػم اهلل أنػو سػعيد[ قولػو: 
 أنػو حالػو مػن يعلم ٗبن فعل كما يكسفر أنو حالو من يعلم ٤بن فعل تعاىل يعلم من حالو أنو يكسفر بأنو

 يػدع فلػم با٤بكلىف، ا٤بتعلقة التكليف شركط من ذكرناه ما كل ك األلطاؼ ك بالتمكْب ىذا ك يؤمن،
  ييبْب ا٤بؤمن، آمن هبا الٍب اإلٲباف أسباب ٝبيع لو كفر أنو أم فعلو، قد ك إال آلمن فعلو لو شيئا ا
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 التمكػْب يف بينهمػا سػٌول قػد ك اآلخر دكف أحدٮبا فانتسفع لشخصْب ماال قٌدـ لو منا الواحد أف ىذا
 إىل اآلخػر أسػاء ك أحػدٮبا فػانتسفع :اختلسفػا إف ك حسػن ألمػر فػاعبل ك إليهمػا ٧بسنا كاف األلطاؼ ك

 .تكليف من قدمناه فيما القوؿ فكذلك نسفسو،

 ا٤بعلػـو ألف ٰبسػن، إنػو"٧بقػق:  ٤بػتكلم كبلمػا "السفنوف" كتابو يف ا٤بعتزيل ا٢بنبلي عقيل ابن ذكر قد ك
 ا٤بثػاؿ يف العلػم مػا ك فػبل، العلػم ٕبسب ا٤بعلـو يقع أف فأما العلم، ييدرىؾ ا٤بعلـو فبحسب للعلم، تابع
 فأما قبيحا، ظهر قبيحا كاف إف ك حسنا، أظهرتو حسنا كاف إف الوجو، صورة إلظهار ا٤برآة ٗبثابة إال
 ٤بػا تػابع ىػو :الظلمػة سػَبتو عمػا الكاشػف ا٤بصػباح  كػذلك ك فػبل، ألجلهػا القػبح ك ا٢بسػن يقػع أف

 ال ك ا٤بعلػـو يف تػؤثر ال صػسفة فػالعلم .أبينو ما ك الكبلـ ىذا أركع فما قبيحا". أك كاف حسنا يظهره،
 .كاشسفة صسفة ىي بل تنشؤه،

فإف قيل إف آمن الكافر انقلب علػم ا جهػبل، يقػاؿ أنػو لػو آمػن لكػاف ا عا٤بػا بػذلك، فػبل انقػبلب 
 يف األمر.

 

 

 

 

 

 

 



 باب األلطاؼ

اللطف ىو المصلحة و ىي ما فيو فائدة للمكلف في أداء ما كلف، و من شرطها التعري من 
وجوه القبح، و أف تكوف من قبل اهلل تعالى، إما منفعة كالصحة و الغنى و الرخص و إما مضرة  

تعالى و صفاتو و كالمرض و الفقر و الغَلء، و من قبل العبد إما معلومة بالعقل كمعرفة اهلل 
 عدلو وإما بالسمع كمعرفة الشرائع.
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 على ىذا  اللطف[ ىو المصلحة و ىي ما فيو فائدة للمكلف في أداء ما كلف ]اللطف قولو:
 اختيار إىل إما أقرب عنده يكوف ما أك القبيح، كيتجنب الواجب، ا٤برء عنده ٱبتار ما كل ىو

أم أف ألطاؼ ا تقرب العبد للطاعة ك أك ٛبكْب، ك قد يوصف بأنو توفيق، القبيح،  ترؾ أك الواجب
ك من ٝبلة ألطافو  ك لوال ذلك اللطف ٤با اختار فعل األكامر ك ترؾ النواىي،٘بعلو أبعد عن ا٤بعصية، 
تشريع الشرائع ك إنزاؿ اآليات البينات، ك غّبىا، فهذه كلها تعْب العبد على تعاىل إرساؿ الرسل ك 

 ٙبقيق عبوديتو ك ٙبقيق ماىيتو، كما ىو يف نسفس األمر.

 مػن ىنػاؾ أف علػم قػد كػاف ك حصػرا التكليسفػات مػن ٔبملػة ك بتوحيػده عبػاده ا كلػف ٤بػا أنػو أم
 علػى الوقػوؼ ٗبجػرد بواجبػاهتم يقومػوا لػن النػاس مػن كثػّبا أف علػم ك الطاعػة يػَبؾ ك أمػره سػيخالف
 التكليػف قػرف ا٤بكلًػف علػى كجػب ترىيػب، ك ترغيػب ك كعيػد ك كعػد ىنػاؾ يكػن مل مػا التكليػف
 يوصػل اللطػف هبػذا ك التكليػف، من الغرض بطبلف ىذا على ترتب أٮبلها لو ٕبيث الوعيد ك بالوعد
 يعلػم ذلػك مػع ىو ك الطعاـ إىل غّبه دعا كمن ىذا ك .ا٤بعصية عن ييبعده ك الطاعة إىل اإلنساف ا
 بطػل يبعػث مل إف أنػو ٕبيػث إليػو أحػدىم يبعػث بػأف إال لئلجابػة طريػق ىنػاؾ يكػن مل ك ٯبيبػو ال أنػو

 عن ا تعاىل ا٢بكمة ينايف ألنو ٧باؿ ا على الغرض نقض ك باطل الغرض نقض ك فعلو من الغرض
 .النقص ك السسفو



 .......................................................................................... 

١باء ك ا بعباده ٢بد يبلغ معو حد اإل فلو لطف]و من شرطها التعري من وجوه القبح[ قولو: 
ا٤بعصية، ك ريبا من الطاعة بعيدا عن ا١برب، النتسفى كجو ا٢بسن من األلطاؼ، ك ىو جعل اإلنساف ق

أيضا ىذا يدخل يف باب إزاحة العلة، ك ٯبب أف يكوف ا٤بلطوؼ بو موجودا ألف ا٤بعدـك ال حظ لو 
 من الدعاء. ىذا بالنسبة للمكًلف.

 أما شركط اللطف ا٤بتعلقة با٤بكلىف فهي أف يكوف عا٤با ٕبقيقة اللطف ك بالسفعل الذم ىو لطف لو.

و من قبل العبد إما معلومة  و إما مضرة ... إما منفعة ]و أف تكوف من قبل اهلل تعالىقولو: 
اللطف منو ما يكوف  بالعقل كمعرفة اهلل تعالى و صفاتو و عدلو وإما بالسمع كمعرفة الشرائع[

 من فعلو تعاىل، أك ما يكوف يف فعل ا٤بكلىف، أك ما يكوف من غّب فعل ا ك غّب فعل ا٤بكلف.

تعاىل: إرساؿ االنبياء، الوعد ك الوعيد، اآلالـ، ... ك غّب ك مثاؿ اللطف الذم يكوف من فعلو 
 ذلك.

أما ما كاف من جهتنا ك كاف لطسفا لنا، فإنو ٯبب علينا أف نسفعلها إذا جر ٦برل دفع الضرر عن 
النسفس، ك األمثلة على ىذا النوع من اللطف، كالعبادات ك النظر ك ا٤بعارؼ عامة، ك معرفة النبوات 

لـز من معرفة العدؿ ك التوحيد، ك كل ىذا كاجب على العبد ك يعد من باب  ك الشرائع ك كل ما
اللطف لو ألنو يكوف بسفعلو ىذا أقرب إىل ٙبقيق الغرض من التكليف ك بذلك يدفع الضرر عن 

 نسفسو.

ك األلطاؼ الٍب ىي من جهة ا ٘برم ٦برل إزاحة العلل عن ا٤بكلسفْب ألداء كاجباهتم فيكونوف 
 ، بينما ما ىو من جهة ا٤بكلف ٯبرم ٦برل دفع الضرر عن النسفس.بذلك أقرب 

 



و ىي على نوعين: محصلة و ىي التي يطيع المكلف على وجو الختيار و لولىا لم يطع مع 
تمكنو في الحالين، و مقربة، و ىي التي يكوف معها أقرب إؿ الطاعة و لولىا لم يكن أقرب 

 المفسدة و تنقسم إلى محصلة و مقربة.مع تمكنو في الحالين، و نقيضها 

فإف قلت: ىل يجب على اهلل اللطف؟ قلت نعم، ألنو مريد لصَلح عبده، عالم أنو ل يصلح 
 ..إل بو كالمنع من الغرض الغرض إل بو...و ألف منع ما ل يقع

.......................................................................................... 

ألهنا حصولية، أم يتحصل عليها العبد ا٤بكلف، ك معُب ىذا اللطف، أف ا  ]محصلة[قولو: 
يلطف بعبده فيقربو للطاعة ك يبعده عن ا٤بعصية، فإذا امتثل العبد ألكامر ربو ك التـز هبا، ٠بي اللطف 

]كلوالىا مل يطع مع ٛبكنو يف ىنا ٧بصبل ألنو حٌصل الطاعة ك جاء هبا، لذلك قاؿ العبلمة الز٨بشرم 
ا٢بالْب[ أم لوال ذلك اللطف مل يقع من العبد الطاعة مع ٛبكنو يف اختيار الطاعة ك ا٤بعصية، فالعبد 

 قد حٌصل ىنا الطاعة.

ألهنا تقرب ا٤بكلف من الطاعة، مع قطع النظر عن حصوؿ تلك الطاعة أـ ال، هبذا ]مقربة[ قولو: 
ة ك امتثاؿ األكامر ك االبتعاد عن النواىي، لذلك قاؿ جار ا ]ك اللطف يكوف العبد أقرب للطاع

لوالىا مل يكن أقرب مع ٛبكنو يف ا٢بالْب[ أم لوال ىذه األلطاؼ ٤با كاف قريبا من الطاعة بعيدا عن 
 ا٤بعصية، بغض النظر عن ٙبقق ا٤براد ك ىو الطاعة.

 با، ك إذا الحظنا ٙبققها ٠بي ٧بصبل.باختصار، إذا قطعنا النظر عن ٙبقق الطاعة ٠بي اللطف مقر 

]ىل يجب على اهلل اللطف؟ قلت نعم ألنو مريد لصَلح عبده، عالم أنو ل يصلح إل قولو: 
٤با كاف البارم تعاىل مريد ٤با ىو بو...و ألف منع ما ل يقع الغرض إل بو كالمنع من الغرض..[ 

ل اللطف يعِب ا٤بنع من ا٤بلطوؼ فيو، ك ٗبثاؿ صاا لعبده من مصاا دينية ك دنيوية فاالمتناع عن فع
 يتضح ا٤بقاؿ:



فإف قلت: ىل يجب األصلح و ىو المنفعة الدنيوية التي ل يستضر بها أحد و ل فيها وجو 
قبح؟ قلت يجب عند أبي القاسم الكعبي ألف انتفاع العبد بو داع و ل صارؼ فكاف منعو 

ما زاد عليو إلى غير نهاية لو و ىو إذا تفضل  شحا. و قاؿ الشيخاف لو وجب منو مقدار لوجب
 و الشح إنما ترؾ الواجب.

 .......................................................................................... 

إذا دعوت صديقا ما ٤بنزلك، ك علمت أنو ال ٯبيبك إال إذا أرسلت إليو شخصا ما يبلطسفو أك تسفعل 
شيئا ال يكوف فيو غضاضة ك ال تلحقو بسببو مشقة ك ال يكوف فيو مسفسدة، فإنو ٯبب عليك فعل 

قبح ىذا ذلك، ك ال فرؽ أف تَبؾ فعل ىذا، ك أف تغلق الباب يف كجهو ك ٛبنعو ٩با دعوتو إليو، فإذا 
ألف يف كليهما نقض للغرض، ك ىو دعوة الصديق للمنزؿ، فظهر أنو ٯبب فعل اللطف  لك،ذقبح 

 الذم عنده ٰبصل غرض ا٤بكلف ك ىو الطاعة.

 األرض يف تيسفسػدكا ال ك"تعػاىل:  قػاؿ ،السفسػاد" "ضػد ليعِب اللغة يف يطلق الصبلح ]األصلح[قولو: 
 :عقػديا ك ينسفػع، أمػا  كبلميػا مػا ىػو ك "الصػبلح"، تسفضيل أك مبالغة صيغة إصبلحها"، األصلح: بعد

 .القبح كجوه كل من ٚبلو الٍب ك النسفع كرائها من ييقصد الٍب األفعاؿ ىو الدنيا يف األصلح

 األلطاؼ بالعباد يسفعل تعاىل ا ك ،""األلطاؼ ىي ك "الدين" يف أصلح ىو ما إىل األصلح ينقسم ك
 كما ا بيانو.  .. أكعد ك كعد ك الرسل أرسل حيث من شك، ببل الدين يف

 األمور ىذه تكوف أف على دينياىم، يف العباد هبا ينتسفع الٍب األمور ىي ك ،""الدنيا يف أصلح ىو ما ك
 كػل بػْب قد ك عدمو، من كجوبو حوؿ العلماء تنازع القسم ىذا حوؿ ك القبح، كجوه كل من خالية
 .أدلتو طرؼ

 عبػد كالقاضػي ىاشػم أيب كابنػو كا١ببٌػائي ا٤بعتزلة من البصريوف ىم ك "األصلح" كجوبو بعدـ قاؿ من 
 :البغداديْب من بشر ك ا١ببار



 .......................................................................................... 

 األصػلح، مػن الهنائيػة أفعػاال ا يسفعػل أف يسػتلـز ألنػو اػاؿ، يسػتلـز األصػلح كجػوب بػأف اسػتدلوا 
 ٧باؿ، ىذا ك أصلح كلها ك متناىية غّب أفعبل تعاىل يسفعل أف لوجب كاجبا األصلح كاف لو أنو ٗبعُب
 يسفعػل أف سػبحانو ا علػى لػيس أنػو ا٤بعتػزيل ا٤بعتمػر بػن بشر قاؿ بوجوبو، ك القوؿ عدـ ينبغي ٥بذا ك

 أف عليو الصبلح، كإ٭با من عليو يقدر ٤با هناية كال غاية ال ٧باؿ، ألنو ذلك بل األشياء، أصلح بعباده
 كمػا كلسفهػم، مػا ألداء إليػو ٰبتػاجوف مػا يف عللهػم يػزيح كأف ديػنهم، يف ٥بػم أصػلح ىػو مػا هبػم يسفعػل
 رائد ىو ا٤بعتمر بن كبشر منهم، كقطع هبم ذلك فعل كقد بو، أمرىم ٗبا العمل كجود مع عليهم تيسر
 ألف يسفعػل مل أنػو إال آلمػن بالكػافر فعلهػا لػو ألطافػا  إف القائػل فهػو اجملػاؿ ىػذا يف البغػداديْب فكػر
 قد ك ،"ا٥بدل على ١بمعهم ا شاء تعاىل: "كلو قولو دليلو ك ٛبكينو ك ا٤بكلف علة إزاحة ىو كاجبو
 ك يضػطرىم أف أراد لػو أنػو العبػاد يسفهػم أف ىػو اإل٥بػي ا٤بقصػد أف بػْب ك نظريتػو كفػق اآليػة ىػذه أكؿ

 أفعػا٥بم ك اختيػاراهتم مػع متبلزمػا التكليف يكوف أف اقتضت حكمتو أف إال لسفعل اإلٲباف إىل يلجئهم
 .هبم تعاىل إلطافو إىل إضافة ا٢برة

 يسػتحيل يتنػاىى ال مػا ك ا٤بمتنعػة، غػّب ا٤بمكنػة األفعػاؿ يف إ٭بػا األصػلح بوجػوب بقولنػا ا٤بػراد لكػن
 يػدخل ك عليهػا، الزيػادة أمكػن فيرضػت، مرتبػة فػأم يقػاؿ: فػبل كاحػدة، مرتبػة األصػلح إف مث إٯبػاده،
 لػيس فالزائػد مرتبػة، األصػلح فرضػنا ألنػا أصػلح، كونػو نقػوؿ: ٭بنػع انػألن لػو، هنايػة ال مػا ٙبػت بػذلك
 فالشػكر الشػكر ا يسػتحق مل كاجبػا األصػلح كػاف لػو :-كجوبػو عػدـ يػرل مػن- قػالوا مث  أصػلح،
 إ٭بػا الشػكر، ك الثنػاء يسػتحق ال فعلػو عليػو يتوجػب بسفعػل يقػـو فمػن إنعاما، ك تسفضبل لكونو ييستحق
 .ييسفعل أال ٲبكن ك ييسفعل أف ٲبكن التسفضل ك للتسفضل ييستحق

 عػادال ا يكػن مل يسفعلػو مل مػٌب السفعل ذلك تقتضي ا حكمة يعِب الوجوب أف السابق يف بينا كما
 ذلػك يعػِب ال ك كػذا، ك كػذا يسفعػل أف مضػطر ا أف يعػِب ال ك عنهػا، يتنػزه ألفعػاؿ فػاعبل كػاف ك

 .٨بتارا غّب كونو
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 علػى ك "العػوض" ك "الثػواب" علػى لػو كشػكرنا حقيقتػو يف ىػو األصػلح فعلػو علػى لػو شػكرنا ك
 علػى شيػكره كاجبػا يكػن مل إف ك الشػكر، كجػوب علػى الطرفػاف يتسفػق ىػذا يف ك الدينيػة" "األلطػاؼ
 .سبحانو منو تسفضل ىذا ك التكليف ك ا٣بلق على نشكره فنحن األصلح

 فعػل عليػو كاجبػا سػيكوف فػا فائػدة، لػو يعػود لػن الػدعاء أف كجوبػو(: يػركف ال )الػذين أيضػا قػالوا ك
 .منا سؤاؿ دكف األصلح

 ٰبقػق أف العبػد يسػتطيع هبػا الػٍب األسػباب من سبب ىو فالدعاء حجة، ليست ىذه ا٢بقيقة يف لكن
 ك مػرادىم لػبعض يصػلوا أف للعبػاد فاألصػلح بالتػايل ك العاليػة، حكمتو تقتضيو ٩با بعض ىذا ك منافع
 .الدعاء األسباب ىذه ٝبلة من ك األسباب طريق عن ينشدكهنا الٍب ا٤بنافع بعض ٰبققوا أف

 :البغداديوف ىم ك بالوجوب قاؿ من

 .الدين أمور يف ا على األصلح بوجوب قالوا

 ال أنػو ك دنيػاىم، ك ديػنهم يف ٥بػم األشػياء أصػلح إال مكلسفػْب دامػوا مػا بعبػاده يسفعػل ال تعػاىل ا إف
 مػن ك أفقػره مػن كػذلك ك التػدبّب، يف األصػلح بو فعل فقد أغناه من أف ك نسفعا، ال ك صبلحا يٌدخر
  كذلك. فيو فالقوؿ أمرضو من ك أصحو

 فمػا عنػو" كالتخلػف تركػو منػو اسػتحاؿ تركػو مػن أصػلح شػيء فعػل أف علػم إذا ا النظػاـ: "إف قاؿ ك
 أفعػاؿ بػأف القػوؿ حكمػة، ك ك لغايػة العػامل خلػق ألنػو ك لعباده يصلح ما إال يسفعل فلن عادال ا داـ
 فهػو لئلنسػاف خلقػو مػا فكػل عػادال حكيمػا ا مػاداـ ك عبثػا، ا أفعػاؿ مػن ٯبعػل بغايػة تػربر ال ا

 .لصبلحو

 



 .......................................................................................... 

 فعػل ا علػى أكجبػوا البغػداديْب أف ٦بملهػا القضػية ىػذه يف البغػداديْب ك البصػريْب بػْب ا٣بػبلؼ ك 
 فهم البصريوف أما حاشاه، ك ظا٤با ك ٖبيبل يصبح يسفعل مل إذا ك دنياه ك دينيو يف لئلنساف "األصلح"

  عبد رأم يف ك التوبة، ك بالطاعة أتوا هبم فعلو إذا أنو علم ٩با شيئا عباده يدخر عن مل ا أف يركف

 أصلح ك صبلح ألنو ا على السفعل ٯبب فبل عليو ك الضرر دفع ك النسفع ٫بو كجد الصبلح أف ا١ببار
 البغػداديْب فكػرة يتقبػل مل أنػو أم .حسػنة كلهػا أفعالػو ألف يػنسفعهم مػا إال لعبػاده يسفعػل ال تعػاىل ألنػو
 العناية فكرة تنسفي ال اإللزاـ فكرة نسفي لكن األصلح، فكرة تسفسّب يف اإللزاـ ك الوجوب ٗبدأ تقوؿ الٍب

 .اإل٥بية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باب اآللـ

إيَلـ اهلل تعالى حسن ألنو من فعلو، ووجو حسنو، إف كاف المؤَلم مجرما كاف عقوبة لو و لطفا 
بو و بغيره، و إف كاف ممن ل جـر لو، كالبهائم و األطفاؿ و المتقين، فما فيو من العو الموفى 

و العوض منافعة عظيمة مستحقة على وجو المدح و التعظيم، و دوامها مختلف  و اللطف.
 .فيو

.......................................................................................... 

 أضػرار اآلالـحقيقة األمل عند العدلية ىو ا٤بعُب ا٤بػدرؾ ٗبحػل ا٢بيػاة فيػو مػع النسفػرة، ك  ]اآللـ[قولو: 
 ارتكبوه، قبيح أك سيء لعمل نتيجة ليست اآلالـ كبالتايل ا٤بكلف، غّب ك ا٤بكلف اإلنساف على تقع
 اإلنسػاف يػذبح حػْب ٰبػدث كمػا مكلسفػة، ليسػت ىػي ك ا٢بيوانػات عنػد حػٌب موجػودة اآلالـ ك

 ك ٢بكمػة كلهػا فأفعالػو مطلقػا، القبػيح يسفعػل ال ا ك باألطسفػاؿ، تنػزؿ الػٍب كػاألمراض ك األضػحية،
 ا مػن تػأ  الػٍب اآلالـ ىػي ك األكىل :قسمْب إىل اآلالـ تقسيم بوجوب ا٤بعتزلة قالت ٥بذا ك حسنة،

 يقاؿ أف ٯبب سببو يعقل أف غّب من اآلالـ من للجسم ٰبدث فما العوض، فيو أكجبوا القسم ىذا ك
 حركػة ك ا٤بػرتعش كحركػة ىػذا ك أبعاضػنا بػاطن يف ثٰبػد فيمػا القػوؿ كػذلك ك تعػاىل، فعلػو بأنػو فيػو

 أف للعبد ٲبكن ال ا من بالعبد تنزؿ الٍب كاألمراض ٦براىا ٯبرم ما ك األفعاؿ فهذه الضاربة، العركؽ
 سػبحانو فعلػو ك ٢بكمػة ٙبػدث االفعػاؿ ىػذه شػكاؿ مػا ك التداكم، قصد كريها دكاء فيشرب يدفعها
 مػن ٙبػدث الػٍب فػاآلالـ بالتػايل كك ىػي لطػف مقػرب،  القبػيح، عليػو ٯبػوز ال فسفعلػو عػدؿ ك حسػن
 فيهػا ٯبػب ال ك ا٤بسػؤكؿ ا٤بكلػف العبػد فعػل نتػاج مػن ىػي مػا الثانيػة ك با٢بسػن، عليهػا ٫بكػم جهتػو
 العمػل فهػذا السػمنة بقصػد كريهػا دكاء يشػرب أف أك فيػو العػوض ٯبػب ال نسفسػو قتػل فمػن العػوض
 قيمتها تأخذ األفعاؿ كسائر أهنا أم آخر، لوجو ٙبسن ك لوجو تقبح إ٭با اآلالـ . كمسؤكليتو يتحمل

  ك ا٤بعتزلة، عند العقليْب التقبيح ك التحسْب نظرية كفق العقل يكشسفها عقلية اعتبارات ك كجوه من

 ا٤بعتقد يعتقد أف البعيد آخر لذلك فمن بوجو قبيحا يكوف ك بوجو حسنا يكوف قد فاألمل بالتايل



.......................................................................................... 

 لذيػذ كػل يكػوف أف البعيػد مػن أف يف نسفػس كمػا قبيحا يكوف األحواؿ من حاؿ بكلاألمل  أف العاقل
 حسنا.

 اآلالـ؟ عليها ٙبسن أك تقبح الٍب الوجوه نعرؼ أك ٭بيز كيف لكن

  :اآلالـ عليها تقبح الٍب الوجوه

 ك اسػتحقاؽ بػبل يكوف كأف ظلما كاف إذا األمل يقبح لو الذم الوجو يعترب ا١ببائي: علي أيب قوؿ -
 ك مسػتحق، ال ك عليػو زائػدة مضػرة دفػع ال ك عليػو، يػوى فيو نسفع ال ضرر كل ىو فالظلم عوض، ال
 أك أ٤با يكوف أف بْب فرؽ ال ك بعينو، الظلم فهو حالو ىذا كاف فمٌب الوجوه، ىذه بعض فيو يظن ال

 ال أ٤بػا كػاف إف ك ذلػك كػل ٯبمػع ضػررا كونػو ألف كصػسفناه، مػا حالػو كػاف إذا إليهمػا مؤديػا أك غمػا
 .ٝبيعو ٯبمع

 ك هبػا يقتنػع مل القاضػي لكػن تقبح، اآلالـ أف لقولنا يكسفي الضرر أف ا١ببائي: يرل ىاشم أبو قوؿ -
 رأم ىاشػم أبػو يػرل الوقػت نسفػس يف ك مضػرة، لػدفع كػاف إذا حسنا يقع قد عنده فالضرر يوافقو، مل

 ا٤بعتزلة. سائر

 عبثا لكونو يقبح قد األمل أك الضرر أف فّبل أكثر مذىبو يوضح لكن ا٤بعتزلة، ٱبالف ال القاضي ك -
 منزه ا ك عابث لكنو ظا٤با ا يوصف مل العوض جملرد عبدا ا يؤمل حْب ظلما، فمثبل يكن مل إف ك
 ىذا يأ  أف دكف مراده إىل يصل أف مقدكره يف كاف ك بو العامل من يقع ما ىو العبث ك العبث، عن

 كاف حيث من يقبح قد ألنو القبيح الضرر بأنو الظلم ٰبد أف ٯبوز ال آخر، ك بطريق يكوف أك السفعل
  .ظلم غّب ذلك مع يكوف ك عبثا

 :األمل عليها ٰبسن الٍب الوجوه

 .العبد من سابق فعل على مستحقا األمل يكوف أف -
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 أيب مػع خػبلؼ علػى ذلػك، عػل يسػاعد أنػو يظػن أك نسفػع بػو يستجلب أك أعظم ضررا بو يدفع أف -
 األمل أف قػاؿ أبػو ىاشػم ك النسفػع، اسػتجبلب اك الضػرر دفػع ٙبقق اشَبط ك الظن ٯبز مل الذم ىاشم
 ك قبػيح، أنػو علػم كذلك كونو جوز أك اضطرارا علم مٌب بأنو عليو دؿ ك ضرر ألنو يقبح أف ٲبتنع ال
 أعظػم ضرر بو ديفع إذا األمل يف يقوؿ ك الصسفة، أم من كونو ضرارا، ىذه من ٖبركجو حسنو ييعلم إ٭با
 يركف ا٤بعتزلة سائر ك علي أبو ك ضررا، كونو من خرج العظيم، فقد الضرر دفع فيو ٗبا ألنو ٰبسن منو
 مػن ٰبسيػن أنػو يف يشػتبو ال ألنػو ذلػك ك ضػررا، كػاف حيث من ال عبثا أك ظلما لكونو يقبح األمل أف

 فقد ال يناؿ ا٤بطلوب. كاف إف ك العلـو لطلب الشديدة ا٤بشقة ٙبمل أحدنا

 مػن غّبه أك األمل بو نزؿ الذم ا٤بكلف ليعترب ا٤بكلسفْب يؤمل قد فا االعتبار، بقصد األمل يكوف أف -
 دكف األدىن العذاب من لنذيقنهم ك"تعاىل:  ا  قاؿ فقد عوض، لو لطف ىذا ك اآلخرين، ا٤بكلسفْب
 ك بالكػافر الواقعة ك النازلة األمراض أف ا رٞبو علي أبو ذىب فقد ،"يرجعوف لعلهم األكرب العذاب
 يلطف أف عليو ٯبب ك منو ٰبسن كما تعاىل ألنو ٧بنة تكوف أف ٯبوز ك عقوبة تكوف أف ٯبوز السفاسق

 العقاب. من قدرا يعاقبو أف منو ٰبسن فكذلك لو،

ك كانت شبهة اآلالـ من أسػباب إ٢بػاد بعػض السػسفلة مػن الرعػاع، كػابن الراكنػدم ك أيب عيسػى الػوراؽ 
 الذم صنف كتابا ٠باه النوح على البهائم.

 التعظػيم طريػق علػى كػاف إف ألنػو اإلجبلؿ، ك التعظيم طريق على ال مستحقة منسفعة]العوض[ قولو 
 فا٤بستحقة ال، أك مستحقة تكوف أف إما الغّب إىل الواصلة ثوابا، فا٤بنافع بل عوضا يعد مل اإلجبلؿ ك
 اإلجبلؿ ك التعظيم سبيل على مستحقة كانت إف ك العوض، فهي اإلجبلؿ ك التعظيم سبيل على ال

 .تسفضل فهي مستحقة تكن مل فإف ثوابا، تكوف

 ك البلخػي ك علػي أبػو ك ا٥بػذيل أبػو فػذىب مسػتمر، غػّب منقطػع أـ ىػو أدائػم العػوض يف ك اختلسفػوا
 أنو البصريْب معظم ك القاضي ك ىاشم أبو أما ك دائم، أنو إىل عباد بن الصاحب ك البغدادية بعض
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 كشػأف شػأنو العػوض أف اعتقػادىم إىل يرجػع ا٤بػذىب ىػذا ذىػب مػن ك البغداديػة قػوؿ ك منقطػع، 
 إىل يػؤدم فانقطاعػو األعػواض، تسلسػل يوجػب بانقطاعػو القػوؿ ك مسػتحقة، منسفعػة أهنما أم الثواب
 .هناية ماال إىل...ىكذا ك العوض كجوب

 حسػن الشػاىد يف ثبت قد بأنو قو٥بم على استدلوا القاضي ك ىاشم كأيب انقطاعو إىل يذىب من ك
 ٢بسنو، جهة  العوض من القدر بذلك علمنا صار ك العوض، معلـو من  قدر أجل من الضرر ٙبمل
 ذلػك يعلػم مل مػٌب ك ا٤بضػرة ك ا٤بشػقة، ٙبمػل حسػن علم كجػود ذلػك العػوض ا٤بسػتحق علػم مٌب ألنو
 كػذلك ك ذلك، يتحمل أف عقلو يف منو يقبح بل ا٤بضرة(، )أم ٙبملها حسن يعلم مل العوض( )أم
 فصػار ٙبمػل الضػرر، منػو حسػن ٤بػا ا٤بنسفعػة، ك العػوض مػن القػدر أقل مػن ذلػك إىل يؤدم أنو علم لو

 عػن نقصػت تلػك ا٤بنسفعػة إذا بقبحهػا أيضػا شػهد ك ا٤بنسفعػة، مػن عريػت إذا ا٤بضػرة بقػبح يشػهد العقػل
 الػدينار قػدر كػافإذا   دينػار ألجل ٧بددة مضرة يتحمل العاقل أف ذلك ك الدليل على ٨بصوص، قدر

 .العوض من تعري إذا يستحسن ا٤بضرة ال كما ،ا٤بضرة من القدر ذلك يستحق

 يقػبح فػبل زيػادة أك العػوض ك ا٤بنسفعػة إليػو كصػلت كصل فإذا كعوض يستحقو الذم القدر يعلم فا٤برء
 أف ىػو فاألصػل القػوؿ، ىػذا إىل هبػم أدل العػوض ك الثػواب بػْب تسفػريقهم عػدـ يف إف مث ، انقطػع إذا

  ا٤بعاصػي ترؾ ك الواجبات أداء على يستحق أم اإلجبلؿ ك التعظيم سبيل على يستحق نسفع الثواب
 يف يقػدـ أف فيجػوز العػوض، أمػا ا٤بػوت، بعػد يكػوف أف بد ال ك التكليف عن متأخرا يكوف الثواب ك

 الػدنيا يف يكػوف أف ٯبػوز ك دفعػات علػى أم ٦بػزأ علػى يكػوف أف ٯبػوز ك اآلخػرة، يف يكوف فبل الدنيا
 يف العػوض يكػوف أف فمنػع األخػّب ىػذا يف ىاشػم أبػو ك القاضػي علػي بػوأ خالف قد ك اآلخرة، دكف
 عليػو رد القاضػي لكػن عػوض، زيػادة بتػأخّبه يلػـز ك كػالثواب، مػؤجبل يكػوف أف مػن بػد ال بػل الػدنيا
 مػا أضػعاؼ التػأخّب يسػتحق أف إىل يػؤدم الزيػادة ك بالتػأخّب القػوؿ ك الشػاىد، علػى الغائػب بقياسػو
  ببل أتلسفو ما بقدر تعويضو كجب زيد ماؿ عمرك ييتلف فحْب العقل، ٲبنعو ٩با ذلك ك ا٤باؿ من أتلسفو



قبػػيح، فػػبم يتميػػز الحسػػن مػػن القبػػيح؟ قلػػت:  فػػإف قلػػت: قػػد علػػم أف األلػػم منػػو حسػػن و منػػو
: أف يكوف مستحقا كذـ المسيء و عقابو أو يكوف فيو نفع موؼ على األلم كتعب التعلم بوجوه
لتجارة أو ْلزالة ضرر كالتداوي أو يكوف على وجو الدفع، كما تػدفع مػن يريػد قتلػك فيهلػك او 

الغيػر نحػو أف يطػرح طفػَل فػي ثلػج، أو يكػوف علػى مجػرى العػادة و يجػري مجػرى فعػل بالدفع 
فػػإف ألمػػو مػػن اهلل تعػػالى، و ىػػو حسػػن مػػن حيػػث أنػػو يجػػري مجػػرى فعػػل الطػػارح، و كػػاف علػػى 
مجرى العادة ألنو يقبح أف ينقض العػادة و يتػرؾ إيَلمػو فػي غيػر زمػاف نبػي، و لػم يحسػن ألجػل 

 العوض ألف العوض يلـز الطارح.
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 ك العػوض زاد الوقػت طػاؿ فكلمػا الوقػت ٗبقػدار العػوض لػو كػاف ك ،تقدـ أـ دفعو تأخر سواء زيادة،
 .العقل ٱبالف ىذا ك ىائل بقدر العوض يكوف أف يلزمو عن ذلك

 ك الوجػو علػى متوقػف ذلػك ألف بعينػو صػدؽ يقػبح قػد كمػا بعينػو كػذب ٰبسػن قػد]بوجػوه[  قولػو:
 مثبل الكبلـ يقبح فقد ٨بتلسفة بوجوه ٰبسن ك يقبح قد الواحد فالسفعل السفعل، عليو يقع الذم االعتبار
 عن هني ك با٤بعركؼ أمر أك صدؽ قوؿ أك  ذكر ألنو ٰبسن قد ك زكر شهادة أك كذب أك لغو ألنو

 تكػػوف قبيحػػة ألهنػػا لؤلصػػناـ، كػػذلك ا٤بنكػػر،  ك السػػجدة الواحػػدة قػػد تكػػوف حسػػنة ألهنػػا  ك قػػد
 بػػ)الوجو( قولنػا معػُب ك قبيحػا أك حسػنا السفعػل كػوف ٰبػدد مػن ىػو السفعػل عليهػا يقػع الػٍب فا٢بالػة
 ك ال ٱبسفى أف ىذا الرأم ٨بالف ٤با كاف عليو قدماء ا٤بعتزلة. السفعل. ٕبدكث تقَبف الٍب ا٢بالة"ىو

 ك العدؿ فمثالو األكىل أما يصح، أخرل ك باالعتبارات فيها القوؿ يصح ال أفعاال ىناؾ أف نقوؿ لكنا
، فالعػدؿ ال يصػح أف نقػوؿ فيػو أنػو حسػن لوجػو ك قبػيح الصػدؽ ك الكػذب فمثالػو الثػاين أمػا الظلػم،

 لوجو، كذلك الظلم، فالقبح فيهما ذا .

 



فإف قلت: كيف جاز أف يؤلم للنفع من ليس براض بذلك، و ل يجوز أف يستعمل من ل يرضى 
لعمل، و إف وفيتو أجرتو؟ قلت إف اهلل تعالى أولى بالعبد من نفسو و بأف يصرفو على ما با

 يصلحو و يسعده...
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أمػػا قػػبح اآلالـ فػػالوجوه الػػٍب ٙبسػػن عليهػػا أف تكػػوف مسػػتحقة، فػػاألمل الواقػػع بالعبػػد إف اسػػتحقو فهػػو 
حسن، مثبل إيبلـ شخص ما مسيء بغرض تأديبو، فالتأديب ىو الوجو الذم حسػن لػو فعػل اإليػبلـ، 

الذم  أك يكوف األمل كاقعا ألف يف ذلك مصلحة كمشقة السسفر من أجل التداكم، فالتداكم ىو الوجو
أك يكوف األمل كاقعا على كجو الدفع، كأف تػدفع ضػررا عنػك، فػاألمل ىنػا لو حسن فعل السسفر الشاؽ، 

لػػو حسػػن السفعػػل ىػػو دفػػع الضػػرر، ك أال حسػػن ألنػػك تػػدفع عػػن نسفسػػك أذل ك سػػوءا، فالوجػػو الػػذم 
يف غػػّب يكػػوف ناقضػػا للعػػادة، ٯبػػرم ٦بػػرل العػػادة، ألف العػػادة إ٭بػػا تصػػح زمػػن النػػيب، فػػبل يصػػح نقضػػها 
و اللتػبس زمنو، ألف ا٤بعجزات الٍب ىي نقض العادات ٨بتص بو حصرا، فلو نقضت العػادة يف غػّب زمنػ

 األمر على الناس ك ضلوا.

ىػذا إشػكاؿ كارد علػى  كيف جاز أف يؤلم للنفػع ...؟ قلػت إف اهلل تعػالى أولػى بالعبػد...[قولػو: ]
٤بؤمل ذلك، ك أما إذا مل ٱبَبه فبل يكػوف حسػنا، ك كقوع اآلالـ من ا، أم أف اآلالـ ٙبسن إذا اختار ا

ا تعاىل يػؤمل ا٤بكلسفػْب ك غػّبىم دكف أف ٱبتػاركا ذلػك، ك عليػو فػاآلالـ قبيحػة، كػاألجّب الػذم ال يريػد 
العمل، ك أجػاب العبلمػة الز٨بشػرم بكػوف ا أكىل مػن العبػد مػن نسفسػو فهػو أعلػم منػو ٕبالػو، كيػف ك 

 النػاس، أيضػا إ٭بػا ال ٰبسػن اسػتعماؿ األجػّب إال بػأف ٱبتػار ذلػك ك يظهػر ىو خالقها ك اػيط ٗبصػاا
بلسانو اختياره لو ألننا ال نعلم رضاه لذلك ك اختياره لو بقلبو، ك ا ال يؤمل أحػدا غػّب مسػتحق لػؤلمل 
ك ك إال قد علم أنو لو اطلعو إىل مقدار العوض الذم ضػمنو لػو يف مقابػل إيبلمػو ك خػٌّبه بػْب أف يؤلػو 

 يعطيو ذلك العوض ك بْب أف ال يؤ٤بو، فتسفوتو تلك ا٤بنافع، الختار األمل ليحصل لو العوض.

 كالطبيب الذم يسقى ا٤بريض دكاء مرا لكنو يشسفي ك إف مل يكن راضيا بالدكاء.



فإف قلت: ىل يحسن، إذا كانت اللذة تقػـو مقػاـ األلػم فػي اللطػف، أف يتركهػا إليػو؟ قلػت: ل، 
إليػػو بالتفضػػل، و جػػوزه أبػػو ألنػػو عبػػث كمػػا ل يحسػػن أف يػػؤلم للعػػوض وحػػده ْلمكػػاف التوصػػل 

 ىاشم ...

فإف قلت: لو حسن منو اْليػَلـ لحسػن منػا. قلػت: إف كػاف العػوض دائمػا لػم نقػدر عليػو، و إف  
منقطعا لم يخل من تنغيص أو عبث ألنا إما أف نفػوت بعػض جوارحػو، فػَل يتهنػأ بعػوض، و  كاف

إف كاف ملكا، و إما اف نؤلمو بما يسلم معو بنيتو فيكوف عبثا، فإف كاف عبرة حسن لخروجو عن 
 الظلم و العبث.

.......................................................................................... 

ىل يحسن، إذا كانت اللذة تقـو مقاـ األلم في اللطف، أف يتركها إليػو؟ قلػت: ل...[ و قولػو: ]
ىذا إشكاؿ أخر حاصػلو أنػو إذا كػاف ٙبصػيل ذلػك اللطػف بسفعػل اللػذة أك مػا لػيس بلػذة ك ال أمل، ٤بػا  
كاف اإليبلـ حسنا، فكيف يقضى ٕبسنو يف مقابل النسفع ك لغاية اللطف مطلقا؟ ك ا١بواب أف ا٤بعتزلة 

و ا٢بسػػْب اختلسفػػوا، فمػػنهم كالبغػػداديْب مػػن قػػاؿ بعػػدـ جػػواز اللطػػف يف ىػػذا السفػػرض، ك قػػاؿ بػػذلك أبػػ
البصػػرم، ك الز٨بشػػرم كمػػا ىػػو بػػٌْب، فػػإذا سػػاكل األمل اللػػذة يف ا٤بصػػلحة مل ٱبػػَب فعػػل األمل، إلمكػػاف 
التحصيل بغّبه ك التسفضل بالعوض، فبل ٰبسن األمل مع اشتماؿ اللذة على لطسفو، ك ذىػب أبػو ىاشػم 

للػذة يف كوهنػا منسفعػة، فػبل  إىل جوازه فقػاؿ أف األمل بػالعوض ا٤بػوى ٯبػرم ٦بػرل ا٤بنسفعػة، فيكػوف مسػاكيا
ناقشػو أبػو فرؽ بْب أف يلطف ا تعاىل بسفعل اللػذة ك بػْب أف يلطػف بػأمل صػار بػالعوض كأنػو لػذة، ك 

 ا٢بسْب البصرم يف ذلك. 

]لو حسػن منػو اْليػَلـ لحسػن منػا قلػت: إف كػاف العػوض دائمػا لػم نقػدر عليػو، و إف كػاف قولو: 
إذا كاف العوض يستلـز أف يكوف غّب منقطع فبل قدرة لنا ف منقطعا لم يخل من تنغيص أو عبث...[

علػػى ذلػػك، فهػػذا داخػػل يف قػػدرة ا تعػػاىل كحػػده، أمػػا إف كػػاف منقطعػػا فػػإف كػػاف األمل يسػػبب تنغيصػػا 
 أم تكديرا للمعيشة ك قطعا ٤با ٰبب مثل أف نبَب يده أك رجلو فتتكدر بذلك معيشتو، حٌب ك إف 



......................................................................................... 

عوضناه على ذلك، فإنو ال يهنأ ك يستمتع بالعوض ك ال يتنعم بػو، ألف الصػحة أكىل مػن ذلػك النعػيم  
" فػأم ٛبتػو ك كما قاؿ النيب صلى ا عليو ك سلم: شػيئاف مغبػوف فيهمػا كثػّب مػن النػاس منهػا الصػحة

ىنػػاء إف فيقػػدت الصػػحة، ك إمػػا إف يكػػوف اإليػػبلـ ال يسػػبب لػػو أذل فػػبل يكػػوف إيبلمػػا أصػػبل فيكػػوف 
عبثا، أما إف كاف يف اإليبلـ تأديب خرج عن الظلم ك كاف حسنا، كمػا ىػو ظػاىرك كمػا بٌينػا، كمػا إذا 

عليػو مسفسػدة ك رتػب ضرب أحػدنا غػّبه بالعصػا عػدة ضػربات خسفيسفػة ألنػو ينزجػر ك يػتعظ ك مل تَبتػب 
عا كثّبا يرغب بو الكثّب ٤با كاف ذلك قبيحا بل انقلب حسنا ٣بركجو عن الظلػم سفعلى ذلك عوضا ك ن

ك ا١بواب على مذىب أيب علي ا١ببائي يف حسن األمل كما بٌينا، ألف األمل إ٭با ٰبسػن عنػده ك العبث، 
 قدكر  كحده.ألنو يف مقابل عوض دائم ال يستحقو إال بذلك اإليبلـ، ك ىذا م

أما على مذىب أيب ىاشم فنقوؿ أف حسن األمل مقيد بكونو لطسفا للمؤمل أك لغّبه ك ال يكسفي يف 
فإيبلـ الغّب للعوض ك إف كاف ٨برجا لو عن الظلم إال أنو ال ٱبرجو عن  مقابل النسفع ك إف كاف أزيد

 العبث.

 

 

 

 

 

 

 



 باب األرزاؽ و األسعار و اآلجاؿ

من النتفاع بو و حظر على غيره أف يمنعو منوم و لذلك لم يسم ماؿ  الرزؽ ما أمكن الحي
الغاصب رزقا ألف اهلل تعالى منعو من النتفاع بو و دعي غيره إلى منعو منو، و لو كاف الحراـ 

 رزقا لجاز أف ينفق منو الغاصب و باْلجماع ل يجوز بل يجب الرد.

.......................................................................................... 

أم أنػو كػل مػا ]الرزؽ ما أمكن الحي من النتفػاع بػو و حظػر علػى غيػره أف يمنعػو منػو...[ قولو: 
يػػتمكن أف ينتسفػػع بػػو بشػػرط ٛبلكػػو للمنتسفػػع بػػو ك االنتسفػػاع ىػػو االلتػػذاذ أك إدراؾ الشػػيء مػػع شػػهوة، ك 

نتسفاع بػو، كا٤بػاؿ ا٤بسػركؽ فيمنػع علػى سػارقو أف ينتسفػع بػو ألنػو لػيس يكوف رزقا إذا مل ٲبنعو غّبه من اال
، ك عليو فبل ٯبوز ك ال يصح بإٝبػاع ملكا لو فبل ٰبق لو التصرؼ فيو، لذلك فا٤باؿ ا٤بسركؽ ليس رزقا

 الذين "ك ا٤بسلمْب التصدؽ منو أك االنسفاؽ منو فبل ٯبوز التصرؼ يف ا٤بلك ا٤بسركؽ، لذلك قاؿ ا 
 السػيئة با٢بسػنة يػدرؤكف ك عبلنيػة ك سػرا رزقػنهم ٩بػا أنسفقػوا ك الصػبلة أقػاموا ك رهبػم كجػو ابتغاء صربكا
 ال ك رزقا يكوف ال ا٢براـ ألف ا٢ببلؿ من رزقناىم "٩با الدار" فسرىا العبلمة جار ا: عقىب ٥بم أكلئك
 لػو يػبح مل ألنػو ا٢بػراـ مػن العبػد رزؽ تعػاىل ا أف البػاب ىػذا يف يقولػوف ال ا٤بعتزلػة ا"، ك إىل ييسػند
 إىل التوصػل مػن مكنٌػو قػد حيػث يرزقػو قػد حراـ بػل كلو مالو ألف ا رزقو ما يقولوف ال ك منو األكل
 التحسػْب قاعػدة علػى مبػِب ىذا يف ا٤بعتزلة رأم غّبىا، ك إىل عنها خالف لكنو ا٤بباحة بالطرؽ ا٤بنافع

 رزقا يكوف ال رزقا، ك عليو فا٢براـ ا٢براـ فاعل بتمليك ىذا ك القبيح يسفعل ال فا العقليْب، التقبيح ك
 اإلماـ على ٯبب ك ٗبا سرؽ، االنتسفاع على السارؽ أك الغاصب ٰبـر ما ا٢براـ أف ذلك على ك الدليل

 ينزعػو أف لئلمػاـ ٯبػز مل ك بػو، االنتسفػاع ١بػاز رزقػا كػاف فلػو ا٤باؿ، بيت إىل يصرفو ك يده من ينزعو أف
 على تعاىل ك سبحانو ا فمدحهم ،"ينسفقوف رزقناىم ٩با : "ك تعاىل ا قوؿ عليو الدليل يده، ك من

 موٖبا. آٜبا يكوف با٢براـ تصدؽ من ك ذلك،
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قولو تعاىل } ك٩با رزقناىم ينسفقوف{ أخذت منو ا٤بعتزلة أف ا٢براـ قاؿ الطويف يف اإلشارات اإل٥بية: 
ليس برزؽ من ا، كتقريره: أف ا٤بنسفق من رزؽ ا ٩بدكح هبذه اآلية، كا٤بنسفق من ا٢براـ ليس ٗبمدكح 
. ينتج أف ا٤بنسفق من رزؽ ا ليس منسفقا من  باإلٝباع. فا٤بنسفق منو فضويل يف إنسفاقو ك السفضوؿ مذمـو

اـ. كينعكس كليا أك جزئيا: ا٤بنسفق من حراـ ليس منسفقا من رزؽ ا. ك ىو يستلـز ا٤بطلوب. ا٢بر 
كأجيب: بأف ا٤بنسفق من حراـ مذمـو من جهة الكسب، ٩بدكح من جهة اإلنسفاؽ. فا٤بنسفق من حراـ 
٩بدكح على إنسفاقو، فدخل يف اآلية، كإف كاف مذموما من جهة كسبو. كحجة ا١بمهور على كوف 

دة ـ رزقا: عمـو قولو: "كما من دابة ..." ، كقولو ألىل سبأ "كلوا من رزؽ ربكم" كقضاء العاا٢برا
 . انتهى.أهنم ال يسلموا من أكل ا٢براـ

: فرؽ بْب الرزؽ من جهة اإلطبلؽ ك الرزؽ من جهة التقييد. ك اآلية تعِب الرزؽ من جهة نقوؿ
ك: كل ما خلقو ا تعاىل بغرض انتسفاع الدكاب اإلطبلؽ، ٗبعُب أهنا دكف إضافة ك تعيْب، ك مثاؿ ذل

بو ك األصل فيها اإلباحة. أما على اإلضافة ك التقييد كقولنا أف ىذا الشيء رزؽ لسفوالف فمعُب ذلك 
أف ىذا السفوالف أحق باالنتسفاع بالشيء من غّبه ك ال ٰبق ٢بد أف ٲبنعو من ذلك أك يغضبو منو. ك 

، ألنو مل يسفرؽ بْب الرزقْب، ا٤بطلق ك ا٤بقيد، ك اآلية تتحدث عن على ىذا نقوؿ: قوؿ الطويف ال يصح
ا٤بطلق ال ا٤بقيد، أما اإلنسفاؽ فيكوف حبلال إذا كاف الرزؽ ا٤بقيد مكتسبا من حبلؿ، أما ا٢براـ فبل 
يصح االنسفاؽ منو إٝباعا. أما ]كلوا من رزؽ ربكم[ فهي الرزؽ با٤بعُب ا٤بطلق ال ا٤بقيد، فالرزؽ ا٤بقيد 

سركؽ ال يأمر ا باألكل منو، بل ٯبب رده، ك ال يصح أصبل القوؿ أف ا رزؽ فوالف رزقا حراما. ا٤ب
ك قولو تعاىل: ]قل أرأيتم ما أنزؿ ا لكم من رزؽ فجعلتم منو حراما ك حبلال[ يؤكد أف ا ال يرزؽ 

فيو مدح من ا سبحانو ك  إال ا٢ببلؿ أما ا٢براـ فهو افَباء منهم. ك قولو ]ك ٩با رزقناىم ينسفقوف[
تعاىل على ذلك، ك من تصدؽ با٢براـ يكوف آٜبا موٖبا، ك إال كيف يوب  ا السارؽ مث ٲبدحو على 

 إنسفاقو من ذلك ا٤بسركؽ
 

 

 



...و ل نقوؿ إف اهلل تعالى رزقو من الحراـ ألنو لم يبح لو األكل منو و ل نقوؿ ما رزقو اهلل، بل 
 من التوصل إلى المنافع بالطرؽ المباحة لكنو خالف عنها إلى غيرىا.قدر رزقو حيث قد مكنو 

.......................................................................................... 

 قسمْب: إىل الرزؽ وفميقسٌ  فا٤بعتزلة

 ك ىذه األشياء ٨بلوقة لبلنتسفاع هبا. ٦براه، ٯبرم ما ك للماء العباد كرزؽ ىذا ك بإطبلؽ رزؽ 

 الرزؽ ىو ك ا٥ببة، أك ا٤ببايعة يكوف قد ا٤بلك سبب ك ا٤بملوكة كاألشياء ىذا ك بتعيْب، رزؽ ك
 الرزؽ ىذا ك منو، ٲبنعو أف ألحد يكوف ال حٌب غّبه، دكف السفرد بو باالنتسفاع ٱبتص الذم ا٤بضاؼ

 لدل ا٤بلك ك الرزؽ بْب العبلقة فإف بالتايل ك كلدا، ا رزقو كمن ٩بلوؾ، غّب أك ٩بلوكا يكوف رٗبا
 ٩بلوكا الرزؽ يكوف فقد بو، االنتسفاع يصح فيما ا٤بعتزلة

 يشػتمل ك التعيػْب علػى يكػوف ك الكػؤل، ك كا٤بػاء ىػذا ك اإلطبلؽ على يكوف فالرزؽ البهائم عند أما
 .السفم يف البهيمة حازتو ما على

فقولنػػػا أف ا ال يػػػرزؽ ا٢بػػػراـ ال يعػػػِب أف  اهلل، بػػػل قػػػدر رزقػػػو... [و ل نقػػػوؿ مػػػا رزقػػػو ]...قولػػػو: 
السػػارؽ مل يرزقػػو ا بػػل رزقػػو مػػن حيػػث فػػتح لػػو أبػػواب الػػرزؽ ك أسػػبابو ك مكنػػو منهػػا إال أنػػو مل يػػرض 

 باألسباب الشرعية ك ا٢بسنة عقبل ك رضي بالقبيحة.

 ىػي فالعامػة خاصػة، منهػا ك عامػة تعػاىل: "٫بػن قسػنا بيػنهم معيشػتهم.."، فالقسػمة منهػا قسػمة قػاؿ
 سػلك رزقػو، فمػن علػى ا٢بصػوؿ يف سػببا مػنهم لكػل جعػل قػد ا ك النػاس، لكػل الػرزؽ فػرص تػوفر
زؽ )األسباب( للرزؽ ا٤بوصلة الطرؽ  تػدخل يف تتمثػل ىػي ك ا٣باصػة، أمػا ييػرزؽ، ال تركهػا مػن ك فسّبي
 منػو لطف ك اختبار ىذا ك أخرل، تارة القٍدر ك بالتقليل أك تارة العباد لبعض مباشرة الرزؽ بتوفّب ا

 يقدر". ك عباده من يشاء ٤بن الرزؽ يبسط ا"قولو:  يف ىي ىذا تؤكد الٍب اآلية ك تعاىل،
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 طريػق عػن ٰبصػل كالػذم فاألكؿ بالطلب، يكوف ما منو ك ابتداء ا جهة من يكوف ما منو الرزؽ ك
 .الزراعة ك التجارات طريق عن الثاين ك اإلرث

 يقوؿ أف عليو ٰبصل مل ك الرزؽ على ا٢بصوؿ يف جهدا بذؿ ك سعى الذم أف ىذا من ييسفهم ال لكن
 األخػذ ك الصػحيح الطريػق سػلوؾ ٰبسػن مل مػن ىػو يكػوف قػد بػل ذلػك، عليػو قػٌدر الػذم ىػو ا أف

 .الوفّب الرزؽ على ا٢بصوؿ بو يتم الذم الوجو على باألسباب

 :نوعاف الرضا ك لو، ا قسمو الذم بالرزؽ يرضى أف اإلنساف على ك

صل بو الذم األسباب بنظاـ الرضا ىو ك العامة: بالقسمة الرضا   .الرزؽ على ٰبي

  .بالقدر أك بالسفتح ىذا ك الرزؽ يف تدخل من ا فعلو ٗبا الرضا ىي ك ا٣باصة: بالقسمة الرضا

 ك االستغسفار ك شكره ك طرقو، بتيسّب ىذا ك ا، من فضبل الدعاء، خبلؿ من الرزؽ يزيد أف ٲبكن ك
 .الطاعات من اإلكثار

 

 

 

 

 

 

 



السعر المعتاد في وقت بيعو و مكانو. و و السعر مقدار ثمن الشيء، و خَلء و الزيادة على 
الرخص نقيضو، فإف كاف السبب آفة سماوية يقل معها الريع أو عكسها، فالغَلء من اهلل من 
اهلل، إما للعقوبة و اللطف وإما للعوض واللطف، و كذلك الرخص منو و ىو نعمة و لطف و إف  

 اهلل بريء منو.كاف السبب إفساد الظَلمة في األرض و تسعريهم فهو منهم و 
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 عبػارة الشػيء أك ٜبػن مقػدار ىػو السعر:و السعر مقدار ثمن الشيء... و الرخص نقيضو[ ]قولو: 
 ىػو فػالرخيص ،- الغػبلء- ك  -الػرخص - قسػماف  ىػو ك ، ... التبػايع بػو يقػع الػذم القػدر عػن

 .العادة بو جرت عما ارتسفاعو ىو الغبلء ك ا٤ببيع، الشيء ٜبن يف ا٫بطاط

 الػرخص سػبب أمػاإف كاف السبب آفة سماوية ... و إف كاف السبب إفساد الظَلمة ...[ ]قولو: 
 ييشػكر ك ا إىل ييضػاؼ أف فوجػب الشػيء كثٌػر تعػاىل ا ألف رخيػص  كػاف فػإف فننظػر، الغػبلء، ك

 الشػيء إىل ا٢باجػة قلػل تعػاىل أنػو رخصػو سػبب كػاف إف ك ليطسفػو، ك نعمػو مػن ىػذا ألف ىػذا، علػى
قػل  كػاف إف ك تعػاىل، قبلػو مػن الغػبلء سػبب ألف تعػاىل، إليػو الػرخص إضػافة فيجػب السػعر ا٤برتسفػع
 السفاعل ألنو تعاىل إليو ييضاؼ أف كجب ٠باكية، آفة من الناس يهلك ك ٦براه ٯبرم ما أك لوباء الشيء
 إال ٥بػم سػبيل ىنالػك يكػن مل ك آخػر متػاع إىل النػاس أحػوج قػد ا كػاف إذا الشػيء نسفػس ك لسػببو،
 .جهة من ىذا .لسببو السفاعل ألنو تعاىل إليو ييضاؼ أف فوجب ا٤بتاع ىذا ببيع

 فوجػب شرعي، سبب دكف العباد افتعلها معارؾ أك حركب ىناؾ كانت إذا ننظر أخرل، جهة من ك
 التجار حبس ىو ك االحتكار، بسبب يكوف قد ك حركهبم، عن تولد الغبلء ألف للعباد، الغبلء نسبة
 مػا كػل يشػمل ىنػا االحتكػار ك كيغلػى، السػعر لّبتسفع إليها كحاجتهم قلتها عند كأقواهتم الناس طعاـ
 سػيدم عػن ريكم قػد ك ،..ا٤بلػبس ك الشػراب ك كالطعػاـ اسػتهبلكو عػن توقػف إف العبػد منػو يتضػرر
 كأٲبػا منػو، تعػاىل ا كبرئ تعاىل، ا من برئ فقد ليلة أربعْب طعامان  احتكر "من قاؿ : أنو ا رسوؿ
 ا". ذمة منهم برئت فقد جائع امرؤ فيهم أصبح عرصة أىل



و أجػػػل الحيػػػواف ىػػػو الوقػػػت الػػػذي علػػػم اهلل تعػػػالى أف حياتػػػو تبطػػػل فيػػػو فػػػَل يمػػػوت حيػػػواف إل 
المقتػػوؿ، لػػو لػػم يقتػػل لكػػاف يجػػوز أف يعػػي ؟ قلػػت: نعػػم، و ىػػو مػػذىب بأجلػػو...فإف قلػػت: 

 و لم يدؿ عليو العقل و ل السمع على أحد الوجهين، فبقي التجويز.الشيخين ألن
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 سػيدنا فعػل كمػا ا٤بتولػدة، األضػرار مػن األقػل علػى تيقلػل الػٍب األسػباب بتهيئػة تسفاديهػا ٲبكػن فػاألكىل
رمػو حرمػو فمػا ا شػرع باتبػاع نتسفاداىػا الثانيػة ك ا١بسفػاؼ، ك القحػط  جػاءىم حػْب يوسػف  مػا ك ٫بي
 على تعمل صارمة قوانْب سن كجب اقتصادية مستجدات حوؿ نص ىناؾ يكن مل إف ك ٫بللو، حللو

 .االقتصادم الببلد استقرار على ا٢بسفاظ

 ىػي التوحيػد ك العػدؿ أىػل عنػد اآلجػاؿ]أجػل الحيػواف ... فػَل يمػوت حيػواف إل بأجلػو[ قولػو: 
 موتػو أف تعاىل علمو فما موتو، كقت ىو موتو أجل ك حياتو كقت ىو اإلنساف حياة فأجل األكقات،

 .موتو أجل ىو ما، كقت يف ٰبدث -العبد–

 لػوال أنػو الغريػق أك ا٤بقتػوؿ حػاؿ مػن ا٤بعلػـو يكػوف أف ٲبتنػع ال أنػو الز٨بشػرم ك غػّبه كالقاضػي عنػد ك
 لكانػت العبػد ذلػك مػوت سػبب كجػود لػوال أنػو يػرل أنػو ام زائػدة مػدة لعػاش البحػر ركػوب ك القتػل
 ك النظٌاـ أيضا إليو ذىب ما ىذا ك ٧بالة، ال ٲبوت أف إمكانية ىناؾ أف كما يعيش أف إمكانية ىناؾ

 .ا رٞبهم ىاشم أبو ك السفوطي

٤بػات؛  يقتلػو مل لػو :يقػاؿ أف ٯبػوز ك لبقػي، يقتلػو مل لػو إنػو :يقػاؿ أف ٯبػوز فإنػو آخػر قتػل إذا فالرجػل
 ألنو ال دليل على أم من السفرضْب.

 جعسفػر أبػو ك البلخػي ك ا٤بعتمػر بػن بشػر يػراه مػا ىػذا ك حتمػا، لعػاش ييقتػل مل لو أنو يرل من ىناؾ ك
 كػذلك مػوهتم ك كاحػد، مكػاف يف كاحػد كقػت يف ألػوؼ ييقتػل قػد أنػو ىػذا يف حجػتهم ك اإلسػكايف،

  كقوع عند الكثّب العادة ٗبوت جرت نيب، ك أجاب القاضي أنو قد زماف غّب يف ٯبوز ال عادة نقض
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 ٔبواز العادة جرت كما الشديد، الربد ك ا٢براة، الرياح ك الصاعقة، ك الطاعوف، ٫بو األسباب، بعض
 ٲبوتػوا أف ٯبػوز أف الظػامل قػتلهم إذا العظػيم ا١بمػع يف ٩بتنػع فغّب غّبه، ك السيل ك بالغرؽ الكثّب موت
 بعضهم. بقاء أك بقاؤىم ٯبوز كما أسباب، من ذكرناه ما ببعض ٥بم، قتلو لوال ا٢باؿ، تلك يف كلهم

 ا٥بذيل أبو شيخنا ا٤بذىب إىل ىذا ذىب ك حتما، ٤بات غرقا أك قتبل ٲبت مل لو أف يرل من ىناؾ ك
 قاطعػا الرجػل ىػذا لكػاف يبقػى أف جوزنػا لػو بػأف ٲبػوت أف ٯبػب كاف أنو يقوؿ من احتج العبلؼ، ك

 يف األجػل أف ك ا١بػواب علػى ىػذا ا، أعطػاه أجػل قطػع على أحدنا يقدر أف ٯبوز ال ك أجلو، عليو
أجلػو، أيضػا  عليػو قطػع بأنػو يقاؿ أف ٯبوز فبل عنده، ٲبوت أنو تعاىل ا علم الذم الوقت ىو ا٢بقيقة

 ال سػيموت كػاف ا٤بيػت الشػخص اف بقولػو الحػتج ك مسػيئا، القاتػل كػاف ٤بػا كػذلك، ذلػك كػاف لػو
 ذلػك كػاف لػو ك العػيش، يف حقػو مػن ا٤بقتػوؿ حػـر ألنػو القاتػل علػى العقوبػة كجبػت لػذلك ك ٧بالػة،

 .عبثا القصاص تشريع لكاف كذلك،

 عز يقوؿ يىٍستػىٍقًدميوف"، ك كىالى  ، سىاعىةن  يىٍستىٍأًخريكفى  الى  أىجىليهيمٍ  جىاءى  فىًإذىا أىجىله، أيمَّةو  ًلكيل   "ك تعاىل:  يقوؿ
ا أيمَّةو  ًمنٍ  تىٍسًبقي  مىا"جل:  ك  يىٍستىٍأًخريكف". كىمىا أىجىلىهى

، األجػل مػن ىػي ٦براٮبػا ٯبػرم مػا ك اآليتػْب ىػاتْب  ال ك تعػاىل، ا يعلمػو الػذم األجػل ىػو ك اتػـو
 .تأخره ٯبوز

، غػّب األجػل ىػو ك تػأخره، ك تقدمو ٯبوز أجبل ىناؾ أف غّب  عػدة علػى يتوقػف األخػّب ىػذا ك اتػـو
 كػاف ك مػا شػخص علػى رصاصػة أحػدىم ييطلػق حػْب فمػثبل، ا٤بوانػع، زكاؿ ك الشركط كتوفر عوامل،
 مل إذا العكػس، لكػن موانعػو، تنتػف مل ك األجػل شػرط ٙبقػق فبهػذا الرامػي، مقابػل يف الشػخص ىػذا

طلػق الشػخص كػوف مػثبل األجػل، يتحقػق مل ا٤بػانع يػزيؿ مل ك الشػرط يتحقػق
ي
 البسػا الرصاصػة عليػو ا٤ب

  .األجل يتحقق فلن جدار، كراء كاقف أك كاؽ لدرع
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 صػلة أيضػا ،"عمػرؾ يف ا يزيػد الطهػور مػن أكثر"عليو:  سبلمو ك ريب صلوت ا رسوؿ سيدنا قاؿ
 .فيو تزيد الطاعات فكل اآلجاؿ، يف تزيد األرحاـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باب الوعد و الوعيد

أو عصى استحق المدح و الثواب أو الذـ و العقاب، إف لم ُيحَبط أحد  إف أطاع المكلف
المستحقين باآلخر أو بالندـ. و يسقط العقاب عقَل بالعفو و الشفاعة إل أف السمع مانع. و 

في النار و لو منزلة بين  مات من أىل الصَلة مصرا عليها خلدالكبيرة تحبط الطاعات، و من 
المنزلتين، و ل يسمى مؤمنا و مسلما على اْلطَلؽ و ل كافرا و مشركا و منافقا بل يسمى 

 فاسقا.
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 الَبجية. ]الوعد[قولو: 

 ر. شى ال يكوف إال بً  ]الوعيد[قولو 

]إف أطاع المكلف أو عصى استحق المدح و الثواب أو الذـ و العقاب، إف لم ُيحَبط قولو: 
فا٤بكلف إف أتى ما امره ا بو ك اجتنب ما هناه عنو، فهو أحد المستحقين باآلخر أو بالندـ[ 

و الطاعة فا٤بعتزلة متسفقوف يف أف السبب يف استحقاؽ ا٤بدح ك ما يتبعو من ثواب ىمستحق للثواب، 
ف تكوف أف تكوف من قبيل ا٤بنافع  إال ما نيقل عن الكعيب فقاؿ أف الثواب تسفضل، ك صسفات الثواب أ

حٌب ينسفصل ، ك أف تكوف على كجو االعظاـ التكديرك خالية من ، ك أف تكوف مستحقة ك دائمة
بط عملو بكبّبة مك قاؿ ا٤بعتزلة أنو مستحق للثواب الثواب عن العوض،  ا اقَبف معها كعيد، إال أف ٰبي

ك اتسفق ا٤بعتزلة أما إف أتى كبّبة كفاحشة أك ما ٯبرم ٦برل ذلك فهو مستحق للعقاب ك العقوبة، 
على أف استحقاؽ العقاب ىو ا٤بعصية، ك الذم يدؿ على ذلك أف ا قد جعل يف اإلنساف شهوة 

فعل القبيح لكاف ا قد حب القبيح رغم علمو بقبحها فلو مل يعلم ا٤بكلف أنو يستحق الضرر على 
إال إذا ندـ على فعلو ك تاب كرجع عما كاف عليو من أغراه على فعل القبيح، ك ىو مستحق للعقاب 

 ك السفسق، ك صسفات العقاب ىي أف تكوف من قبيل ا٤بضار فبهذا يكوف ا٤بكلف أبعد عن اإلمث أ
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ك أف تكوف ك أف تكوف خالية من شوب الراحة، ا٤بعصية ك أقرب للطاعة خشية الوقوع يف الضرر، 
ة أم ليست ظلما، ك أف تكوف دائمة، ألف العقاب يستحق لئلخبلؿ بالواجبات ك فعل مستحق

 القبائح، ك يسقط بالتوبة، فمٌب دامت اإلخبلؿ بالواجبات داـ العقاب. 

 ينػدـ أفك الندـ فرع عن التوبة أك جزء منها ال كلها، فالندـ كحده ال يكسفي يف ٙبقيػق التوبػة، ك ىػي 
 كػاف إف ىػذا القبػيح، ذلػك مثػل إىل يعػود ال أف علػى يعػـز ك لقبحػو، قبػيحال مػن العبػد فعلػو مػا علػى
 قػتبل كػاف فػإف الغػّب، إىل باإلسػاءة آخػر ك العبػد بػْب كػاف إذا أمػا كػاؼ، فهػو ا بػْب ك بينػو األمػر
 نسفسػو ييسػلم مث قبػيح فعل من ٲباثلو ما ك ذلك إىل العودة عدـ عل يعـز ك ذلك على يندـ أف فوجب
 ٝبلة كلو ا٤بغصوب رد فيجب غصبا القبيح كاف إذا أما الديٌة، ك العسفو أك القصاص ليتم ا٤بقتوؿ لويل
 مػن كػاف إف مثلػو أك القيمػة ذكات مػن كػاف إف قيمتػو رد فيجػب اسػتيهلك إذا أمػا موجػودا كػاف إذا

 .العقاب ك الذـ يستحق فبل ذلك فعل فإذا األمثاؿ، ذكات

أمػػا الصػػغائر فعنػػد أيب  ذلػػك كجػػوب دفعهػػا للضػػرر ا٤بعلػػـو أك ا٤بظنػػوف،ك التوبػػة كاجبػػة، ك الػػدليل علػػى 
 ىػػو علػػي ٘بػػب التوبػػة عنهػػا عقػػبل ألف اإلصػػرار علػػى القبػػيح قبػػيح، أمػػا عنػػد أيب ىاشػػم فوجػػو كجوهبػػا

 أما من جهة السمع فيقوؿ تعاىل: "يا أيها الذين آمنوا توبوا إىل ا" ، إسقاط العقاب

أف يعسفو ا فالعقل ال ٲبنع  بالعفو و الشفاعة إل أف السمع مانع[]و يسقط العقاب عقَل قولو: 
أحدىم غّبه  ينسفععن العاصي، أك يشسفع لو، إال أف السمع ك النقل منع ذلك، ك الشسفاعة تعِب أف 

كقولو تعاىل: ]ما للظا٤بْب من ٞبيم ك ال شسفيع يطاع[ فإنو نسفى أف يكوف    مضرة، عنو يدفع أك  أف
للظا٤بْب شسفيع يطاع على كجو االستغراؽ كما قاؿ اإلماـ ٰبٓب، ك قولو تعاىل: ]كما للظا٤بْب من 
أنصار[ فلو شسفع النيب للظا٤بْب السفساؽ لكاف ناصرا ٥بم، ك قولو تعاىل: ]أفمن حق عليو كلمة 

تنقذ من يف النار[ فمن حق عليو العذاب ك استحقو لن يينقذ من النار بشسفاعة أم العذاب أفأنت 
 نيب ك ال أم ملك مقرب.
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 ىو ا٤بعتزلة عند بو تتعلق الذم ك أخرل، جهة من الضرر بدفع أك جهة من بالنسفع متعلقة فالشسفاعة
ك ىو رأم الشي  جار ا الز٨بشرم، لقولو تعاىل: "شسفاعٍب ألىل الكبائر  فيو، الزيادة أك النسفع ٙبقيق

إال أف اإلماـ  من أمٍب" أم أىل الكبائر التائبْب، لزيادة مقامهم يف ا١بنة، فهم أحوج إليها من غّبىم،
ا٤براد من ا٤براد من آيات الشسفاعة كقولو تعاىل: ]ك ال ك قاؿ أف ٰبٓب بن ٞبزة قاؿ بعدـ جواز ذلك، 

  تنسفعها شسفاعة[ إسقاط العقاب.

 ال صسفا ا٤ببلئكة ك الركح يقـو يـو " : اآلية يف الز٨بشرم يقولو ما ىذا للمرتضْب ال غّب  فالشسفاعة
 يف لو مأذكنا منهم ا٤بتكلم يكوف أف شريطتاف ٮبا ، " صوابا كقاؿ الرٞبن لو أذف من اال يتكلموف
ك  ". ارتضى إال ٤بن يشسفعوف كال " تعاىل: لقولو مرتضي لغّب يشسفع فبل بالصواب  يتكلم كأف الكبلـ

 ىذا كبلـ ٝبهور ا٤بعتزلة ك كل كبلمهم يدكر حوؿ ىذا ا٤بعُب، يقوؿ أبو علي عن ا٤بشسفوع لو أنو إف
 أف سلم ك عليو ا صلى للرسوؿ ٯبوز فكيف الغضب ك اللعن يستحق فهو النار أىل من كاف من

 عليو كاف إف- يوجب ىذا ك عنو، راضيا لو يشسفع ٤بن ٧ببا يكوف أف الشافع حق من ك لو، يشسفع
 يصح. ال ذلك ك لعنة، ك سخط عن راضيا يكوف أف -٥بم يشسفع السبلـ

 فقاؿ ، الكبائر ك بالصغائر إقرارىم مع الكبّبة ك الصغّبة ٙبديد يف اختلف العدلية]و الكبيرة[ قولو: 
 .صغّبة فهو ذلك فيو يأت مل ما كل ك كبّبة فهو الوعيد فيو أتى ما كل أف منهم فريق

 مل مػا كػل ك كبػّب فهػو العظػم يف مثلػو كػاف ما كل ك فكبّبة الوعيد فيو أتى ما كل قاؿ من منهم ك
 لػيس ك صػغّبا بعضػو يكػوف أف ٯبػوز ك صػغّبا، كلػو يكػوف أف ٯبػوز فقػد مثلػو يف أك الوعيػد فيػو يػأت
 .منو شيء ال ك صغّبا يكوف أال ٯبوز

 ك الكبّبة ك الصغّبة ٮبا كذلك بإضافتهما إىل طاعة أك معصية أك ثواب فاعلهما. 
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 سػبعة: الكبػائر عنػو ا رضػي علػي "... عػنالصػحابة:  عػن بنقػل الكبػائر فبٌْب صنوؼ الز٨بشرم أما
 ابن زاد ك ا٥بجرة بعد التغرب ك الزحف من السفرار ك اليتيم ماؿ أكل ك الزنا ك القف ك القتل ك الشرؾ
 إىل ىػي فقػاؿ سػبع الكبػائر لػو قػاؿ رجػبل أف عبػاس ابػن عػن ك ا٢بػراـ، اسػتحبلؿ ك السػحر عمػر

 االستغسفار". مع كبّبة ال ك اإلصرار مع صغّبة ال ألنو أقرب سبعمائة

 ٧بققػا إمػا ثوابو من أكثر فاعلو عقاب يكوف عنده يف عرؼ الشرع ما أما عند قاضي القضاة فالكبّبة
 ك الكبّبة تيعلم بالسمع. مقدرا. إما ك

 يف بطػل، أمػا أم عملػو حػبط الكػافر أف فنقػوؿ اإلبطػاؿ ىػو اإلحبػاط [تحػبط الطاعػات]قولػو: 
 .السيئة إسقاط أم التكسفّب عكس ىي ك ا٢بسنة إبطاؿ فهو الكبلمي االصطبلح

 دكف مػن القليلػة، ا٢بسػنات تيسػقط الكثّبة السيئات بأف قاؿ من فمنهم باإلحباط القائلوف ك اختلف
 .ا١ببائي علي أيب قوؿ ىو ك السيئات. تقليل يف تأثّب ٥با يكوف أف

 فتنقص السيئات تقليل يف يؤثر لكنو ك الكثّبة، السيئات تيسقط القليلة ا٢بسنات أف قاؿ من منهم ك
ك ىػو  ىاشػم أيب قػوؿ ىػو ك التنقػيص. بعػد البػاقي با٤بقػدار العبػد فيجػزل السػيئات، مػن ا٢بسػنات

 مذىبو يف ا٤بوازنة.

و مػػن مػػات مػػن أىػػل الصػػَلة مصػػرا عليهػػا خلػػد فػػي النػػار و لػػو منزلػػة بػػين المنػػزلتين...[ ]قولػػو: 
ا٣بلود يعِب الدكاـ ا٤بؤبد، ك كل آيات الوعيد تشتمل ا٣بلود، ك ىذا كقولػو تعػاىل: "ك مػن يعػض ا ك 
رسػػولو ك يتعػػد حػػدكد ا يدخلػػو نػػارا خالػػدا فيهػػا"، ك معػػُب ا٣بلػػود الػػدكاـ مسػػتسفاد مػػن اآليػػة: "ك مػػا 

 جعلنا لبشر من قبل ا٣بلد أفإف مت فهم ا٣بالدكف". 

ا٤بنزلػػػة بػػػْب ا٤بنػػػزلتْب مَبابطتػػػاف، فمػػػن ارتكػػػب الكبػػػّبة توعػػػده ا بػػػا٣بلود يف مسػػػألة الوعػػػد ك الوعيػػػد ك 
 النار، ك صاحب ىذه الكبّبة يسمى فاسقا، أم يف منزلة بْب الكسفر ك اإلٲباف، فبل ىو مؤمن مسلم 
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اف للكسفػػر فيكػػوف كػػافرا يف ا٢بقيقػػة، ك ىػػذه  ىػػو كػػافر ك ال ىػػو منػػافق، ألف النسفػػاؽ يف األصػػل إبطػػك ال
 ا٤بسألة من مسائل األ٠باء ك األحكاـ.

 شػهد إف ك باالعتقػاد أخل فمن بالعمل، تصديقو ك باللساف عنو إعراب ك ا٢بق اعتقاد ىو اإلٲباف ك
 .فاسق فهو بالعمل خلأ من ك كافر فهو بالشهادة أخل من ك منافق فهو عمل ك

٢بد، ك العقوبة، كالزنا ك السػرقة، أك ىػو فعػل ك كل ما يوجد ايف اللغة ا٣بركج، ك يف الشرع   ك السفسق 
 ارتكاب كبّبة عمدا.

كالكسفر يف الشرع عصياف ا تعاىل ٩با من شأنو اإلخراج من ديػن ا تعػاىل ك ذلػك كا١بحػد بهياتػو أك 
بأنو ا٣بلو من معرفة ا تعاىل ك نبوة نبيو أك االستخسفاؼ بشيء ٩با جاء بػو أك بكتبو ك أنبيائو.. كحيد 

 تكذيبو يف شيء ٩با علم ضركرة.

أمػػا قػػوؿ ا٣بػػوارج بأنػػو كػػافر فغػػّب صػػحيح، فالكػػافر متصػػف بػػالكسفر، ك الكسفػػر ىػػو التغطيػػة، ك أحكػػاـ 
 الكافر ال ٘برم على السفاسق، كا١بزية، ك التسفرقة بْب الزكجْب...

وؿ ا٢بسػػن البصػػرم بأنػػو منػػافق، فمجانػػب للصػػواب أيضػػا فالنسفػػاؽ اسػػم ٤بػػن يظهػػر أمػػرا ك يػػبطن أمػػا قػػ
خبلفو، ك السفاسق ال يكوف كذلك، فيعلم الواحد منا أنو مٌب اقَبؼ معصية فهو يرجػو ا٤بغسفػرة إف كػاف 

 مرجئا ك يسوؼ التوبة إف كاف كعيديا. مث ا٤بنافق كافر.

ك يف الشػػرع يطلػػق علػػى نػػا فباطػػل، فاإلٲبػػاف يف األصػػل التصػػديق، أمػػا مػػا قالػػو أىػػل اإلرجػػاء بكونػػو مؤم
العمػػل باألركػػػاف ك التصػػػديق بالقلػػب ك اإلقػػػرار باللسػػػاف، ك اآليػػات الػػػٍب تػػػدؿ علػػى ىػػػذا كثػػػّبة ك كػػػذا 

 األحاديث كقولو صلى ا عليو ك سلم: "ال يزين الزاين حْب يزين ك ىو مؤمن...".

 صػاحب يف ا حكػم كعػن ا٤بنزلػة بػْب ا٤بنػزلتْب فقػاؿ: مسفصػبل  ك قػد أكرد ا٣بيػاط يف االنتصػار كبلمػا
 قاؿ: ك الظا٤بْب" على ا لعنة أال"فقاؿ:  عظيما عذابا لو أعد ك منو برئ ك لعنو أف كتابو يف الكبّبة



.......................................................................................... 

 بزكاؿ ٗبؤمن ليس الكبّبة صاحب أف فوجب القراف من ذلك أشبو ما ك ،"جحيم لسفي السفجار أف ك" 
 لػيس أنو كجب ك عنو الكسفار أحكاـ بزكاؿ بكافر ليس أنو كجب ك ا كتاب يف عنو ا٤بؤمن أحكاـ
 ،""فاسػق أنػو كجػب ك سػلم، ك عليػو ا صلى ا رسوؿ سنة يف عنو ا٤بنافقْب أحكاـ زكاؿ يف ٗبنافق
 رٞبو عطاء بن كاصل يكوف فكيف كتابو، يف لو ا بتسمية ك بذلك تسميتو على األمة إلٝباع فاجر
 صػوابا أكضػح قػوؿ يكوف ىل ك  ...ا٤بنزلتْب؟ بْب با٤بنزلة بقو٥بم االٝباع من خرجت قد ا٤بعتزلة ك ا
 العلػم باضػطرار علػم الػدين مػن شيء كاف لو ك ا٤بنزلتْب؟ بْب با٤بنزلة ا٤بعتزلة قوؿ من معُب أصح ال ك

 . انتهى.ا٤بنزلتْب بْب با٤بنزلة ا٤بعتزلة قوؿ

 قسمْب: على العقاب ك الثواب استحقاؽ حيث من ا٤بكلفك 

 ىػو ك للعقػاب مسػتحقا يكػوف أف إمػا ك ا أكليػاء مػن فهػو للثػواب مستحقا يكوف أف فإما :فاألكؿ 
 .ا أعداء من

 يكػوف أف إمػا ك ا٤برتػد، ك ا٤بنػافق ك الكػافر فهػو العظػيم للعقػاب مسػتحقا يكػوف أف فإمػا :الثػاين أمػا
 .ا٤بنزلتْب بْب ا٤بنزلة صاحب للكبّبة ا٤برتكب ىو ك فاسقا، ٠بي ذلك دكف لعقاب مستحقا

فالسفاسق ال مؤمن ك ال كافر ك ال منافق بل منزلة بْب بْب، أم ال يستحق كماؿ مدح ا٤بؤمن ك ال  
ٮبا ك كماؿ ا٤بدح مرتب على اإلٲباف ك كماؿ الذـ مرتب على كماؿ ذـ الكافر فبل يلحق بأحد

 الكسفراف فانتسفى األمراف.

ػا ًإالَّ  يػىقيوميػوفى  الى  الر بىػا يىػٍأكيليوفى  "الَّػًذينى  ك مػن أدلػة ا٣بلػود يف النػار ك العيػاذ بػا قولػو تعػاىل:   يػىقيػوـي  كىمى
 فىمىن الر بىا كىحىرَّـى  اٍلبػىٍيعى  اللَّوي  كىأىحىلَّ  الر بىا ًمٍثلي  اٍلبػىٍيعي  ًإ٭بَّىا قىاليواٍ  بًأىنػَّهيمٍ  ذىًلكى  اٍلمىس   ًمنى  الشٍَّيطىافي  يػىتىخىبَّطيوي  الًَّذم
ػا ىيػمٍ  النَّػارً  أىٍصػحىابي  فىأيكلىئًػكى  عىػادى  كىمىػنٍ  اللَّػوً  ًإىلى  كىأىٍمػريهي  سىػلىفى  مىػا فػىلىػوي  فىػانتػىهىىى  رَّب ػوً  م ػن مىٍوًعظىةه  جىاءىهي   ًفيهى

اًلديكف".  خى
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اًلديكف". جىهىنَّمى  عىذىابً  يف  اٍلميٍجرًًمْبى  ًإفَّ "  :تعاىل قولو ك  خى

ا نىارنا ييٍدًخٍلوي  حيديكدىهي  كىيػىتػىعىدَّ  كىرىسيولىوي  الٌلوى  يػىٍعصً  كىمىنك قولو تعاىل :   اًلدن ا خى  مًُّهْبه". عىذىابه  كىلىوي  ًفيهى

ا جىًحيمو  لىسًفي اٍلسفيجَّارى  كىًإفَّ : "تعاىل كقولو ينً  يػىٍوـى  يىٍصلىٍونػىهى ا ىيمٍ  كىمىا الد   ًبغىائًًبْبى". عىنػٍهى

ا ميٍؤًمننا يػىٍقتيلٍ  كىمىن ك قولو تعاىل: " ا جىهىنَّمي  فىجىزىآؤيهي  مُّتػىعىم دن اًلدن ػا خى  لىػوي  كىأىعىػدَّ  كىلىعىنىػوي  عىلىٍيػوً  اللٌػوي  كىغىًضػبى  ًفيهى
ابنا  عىًظيمنا" عىذى

ا ىيمٍ  النَّارً  أىٍصحىابي  فىأيٍكلىًئكى  خىًطيئىتيوي  ًبوً  كىأىحىاطىتٍ  سىي ئىةن  كىسىبى  مىن بػىلىى"ك قولو تعاىل:  اًلديكفى  ًفيهى  ."خى

ك اآليػػات كثػػّبة تبػػٌْب ذلػػك، أمػػا قولػػو تعػػاىل: "إف ا ال يغسفػػر أف يشػػرؾ بػػو ك يغسفػػر مػػا دكف ذلػػك ٤بػػن 
 إٝباؿ ال الوعيد ا٤بعتزيل إىل أف آيات العلومٌ  الزٌيدم عليٌ  بن ٧بٌمد بن القاسميشاء"، فذىب الشي  

 كعىًمػلى  كآمىػنى  تابى  ٤بن لغسٌفاره  كإين تعاىل: ] قولو على ٞبلها فيجب ٦بملة ك٫بوىا اآليات كىذه ، فيها
ك إف كػاف ىنػاؾ خػركج مػن النػار فمعػُب  ، ك إىل ذلػك ذىػب القاضػي عبػد ا١ببػار،اٍىتىػدل[ مثيَّ  صىػا٢بان 
 ا٣بركج ٩با يوجب العذاب بالتوبة.ذلك 

 

 

 

 

 

 



 باب األمر بالمعروؼ و النهي عن المنكر

تابعاف لألمور بو و للمنهي عنو فاألمر واجب و ندبم ألف المأمور بو كذلك، نحو الصَلة  ىما
المكتوبة و النهي واجب ل غيرم ألف المنكر واجب الترؾ كلو، ووجوبهما بالسمع و العقل عند 
أبي علي، فالسمع قولو تعالى "ولتكن منكم أمة.." و قولو عليو السَلـ: "لتامرف بالعروؼ و 

عن المنكر.."، و العقل: أف الواجب أف ل تريد المنكر، و فقد اْلرادة يتبعو المنع،  لتنهن
وألف فيو دفع ضرر عن نفسوم ألنو إذا لم يدفع الضرر عن غيره لم يدفع غيره الضرر عنو. و 

 عند أبي ىاشم بالسمع وحده، و ليس لو في العقل وجو وجوبو. 

ل، ألف الغرض ىو انتفاء المنكر إذا حصلو قـو سقط و يجباف على الكفاية و أف يبتدأ باألسه
عن الباقين، و إذا حّصل باألسهل فَل معنى لتكليف األصعب. قاؿ تعالى "فأصلحوا بينهما" 

 ثم قاؿ: "فقاتلوا التي تبغي".

.......................................................................................... 

 ك ،"افعل" :ا٤برتبة يف دكنو ٤بن القائل قوؿ ىو :األمر ]األمر بالمعروؼ و النهي عن المنكر[قولو: 
 دؿ أك حسنو فاعلو عرؼ فعل كل فهو :ا٤بعركؼ أما، "تسفعل ال": دكنو ٤بن القائل قوؿ ىو :النهي
 .عليو دؿ أك قبحو فاعلو عرؼ ما كل ىو :ا٤بنكر ك عليو،

فا٤بأمور بو إما أف يكوف كاجبا ك إما أف يكوف ندبا، ك الواجب  ..[ىما تابعاف لألمور بو .]قولو: 
ما يلـز عن تركو عقوبة أك عقاب، ك الندب ما ال يلـز عن تركو ذلك، ك من فعلو فهو مثاب،  
كالصبلة منها ما ىي ندب ك منها ماىي كاجب، الواجبة كالصلوات ا٣بمس، ك الندب كالنافلة مثل 

فبل يوجد فيو ندب أك كاجب ألف ا٤بنكر ال يوجد فيو منكر كاجب ك عنو نهي صبلة الضحى، أما ا٤ب
 ك ا٤بنكر كاجب الَبؾ كلو. ال منكر مندكب،  فالنهي عن ا٤بنكر كاجب
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 ك األصم، إال كجوبو على اإلسبلمية ا٤بذاىب ٝبيع سفقتات قولو: ]ووجوبهما بالسمع و العقل...[
 عقبل؟ أـ ٠بعا ييعلم كونو يف بينهم ا٣ببلؼ كقع إ٭با

 يف إال ٠بعا يعلم أنو إىل ىاشم ابو ذىب ك ٠بعا، ك عقبل يعلم كونو إىل ا١ببائي علي أبو فذىب
 ا٤بضرة لتلك دفعا النهي فيلـز غم، بذلك فيلحق غّبه يٍظلم كاحدا يشاىد أف ىو ك كاحد، موضع
 .الغم لذلك دفعا ك النسفسية

"يىا بػيِبىَّ أىًقًم الصَّبلىةى كىٍأميٍر بًاٍلمىٍعريكًؼ  ك من جهة السمع اآليات ك األحاديث كثّبة منها قولو تعاىل:
عن أيب الوليًد عبادة بن ف أما السنة ،كىاٍنوى عىًن اٍلمينكىًر كىاٍصربٍ عىلىى مىه أىصىابىكى ًإفَّ ذىًلكى ًمٍن عىٍزـً األيميوًر"

: "بىايػىٍعنىا رىسيوؿ ا  -رضي ا عنو  -الصاًمت  عىلىى السٍَّمًع كالطَّاعىًة  -صلى ا عليو كسلم  -قىاؿى
نىا، كىعىلىى أىٍف الى نػينىازًعى األٍمرى أٍىلىوي إالَّ  ىٍكرىًه، كىعىلىى أثػىرىةو عىلىيػٍ

ىٍنشىًط كىا٤ب
أىٍف تػىرىٍكا كيسٍفرنا  يف العيٍسًر كالييٍسًر، كا٤ب

 ".لىٍومىةى الىًئمو بػىوىاحنا ًعٍندىكيٍم ًمنى اً تػىعىاىلى ًفيًو بػيٍرىىافه، كىعىلىى أىٍف نػىقيوؿى با٢بىق  أيٍػنىمىا كينَّا، الى ٬بىىاؼي يف اً 

أف على اإلنساف أف يدفع الضرر عن اآلخر، ألف اآلخر سيدفع عنو الضرر الذم ك من جهة العقل 
  آجبل. يلحقو

 للتبعيض؛ ""من" ،"أيمَّة م نكيمٍ  كىٍلتىكين" :تعاىل قولو يف الز٨بشرم يقوؿو يجباف على الكفاية[ ]قولو: 
  ".الكسفايات فركض من ا٤بنكر عن كالنهي با٤بعركؼ األمر ألف

 ا٤بنكر عن كأهناىم با٤بعركؼ آمرىم" :الناس خّب عن سئل حْب النيب بقوؿ الز٨بشرم يستشهد ك
 ٯبب ال ا٤بنكر عن كالنهي با٤بعركؼ األمر أف على داللة ا٢بديث ىذا فسفي" "كأكصلهم  كأتقاىم
 ".كذلك كاف ٤با عْب كجوب كاجبان  كاف كلو للَبغيب، فيو األمر أف إذ عْب؛ كجوب

 الغرض ـاٛب يف النهي ك األمر كاجب ألف التدرجإذ ال ٱبسفى أف  ]و أف يبتدأ باألسهل...[قولو: 
 ألنو إذا  عقبل أما شرعا، ك عقبل يعلم ٩با ىذا ك الصعب، األمرب استبدالو زيٯب ال السهل، باألمر



... فإف قلت: ما شروط الوجوب؟ قلت شيئاف: توقع بأف تراه معدا آللت الفسق أو غير 
متهيء للصَلة و قد ضاؽ وقتها و األمن من الضرر العظيم لم ينتو و ضر أو انتهى و ضّر، و  

القبيح أقبح من المتروؾ، لم يحسن اْلنكار ألنو مفسدة، و إف كاف المتروؾ أقبح من  كاف
الضرر، نحو أف يهم بكلمة الكفر، فيتركها للنهي و يقتل الناىي أو يجرحو، سقط الوجوب ألف 
التكلم بها أبيح لالكراه فألف يباح ترؾ إنكارىا خوؼ القتل أولى ألنو يحسن ْلعزاز الّدين، كما 

 ترؾ التكلم بها. و قاضي القضاة لم يجز اْلنكار في ىذه الحاؿ.حسن 
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 قولو فهو بالشرع أما ك الصعب، األمر إىل عنو العدكؿ ٯبوز ال السهل باألمر غرضنا ٙبصيل ٛبكنا من
 الٍب فقاتلوا األخرل على إحداٮبا بغت فإف بينهما، فأصلحوا اقتتلوا ا٤بؤمنْب من طائسفتاف إف ك :تعاىل
 ما مث يليو، ٗبا ذلك بعد مث أكال، البْب ذات بإصبلح أمر تعاىل فا "ا أمر إىل تسفيء حٌب تبغي
 .ا٤بقاتلة إىل انتهى أف إىل يليو،

و قاضي القضاة لم يجز اْلنكار في ىذه  قولو()إىل ما شروط الوجوب؟ قلت شيئاف ... ]قولو: 
 آالت يرل كأف حاضر، ا٤بنكر أف يعلم أف أم ا٤بنكر حضورا٤بصنف بالشرط األكؿ  يقصد الحاؿ[
، ك ما يقصده بالشرط ىهنا العلم مقاـ تقـو الظن غلبة ك  حاضرة ا٤بعازؼ ا٤ببلىي ك مهيأة الشرب
 لو فإنو ،ا٤بنكر ا٤بنهي عنو من أعظم مضرة إىل يؤدم ال ذلك أف يعلم أف ىو ك ا٤بسفسدة انتسفاءالثاين 
أك علم أنو يف  ٯبب مل ا٤بسلمْب ٝباعة قتل إىل يؤدم ا٣بمر شرب عن هنييو أف ظنو غلب أك علم

  .هنيو عن كلمة الكسفر يؤدم إىل مسفسدة كالقتل مل ٯبب

 أك مالو يف مضرة إىل يؤدم ال أنو ظنو على يغلب أف ىو ك الشخصية ا٤بضرة انتسفاءيضاؼ إىل ذلك 
 الضرب ك الشتم حالو يف يؤث ر ال ٕبيث ا٤برء كاف فإف األشخاص، ٕبسب ٱبتلف أنو إال نسفسو، يف
  حسن يف أما ،ٯبب ال إنوف مرتبتو ٰبط ك حالو يف ذلك يؤثر ٩بن كاف إف ك عنو، يسقط يكاد ال فإنو



حتى ل ينهى عن حسن، و فإف قلت ما شرط الحسن؟ قلت: أف يقبح ما ينكره و يعلم قبحو 
اف يكوف األمر غير واقع ألنو ما وقع ل ينهى عنو و لكن عن مثلو، و أف يأمن زيادة المنكر 
بسبب اْلنكار، و أف ل يكوف عبثا كنهي المّكاس. و من القبيح ما يقبح أبدا كالظلمم و منو ما 

عب بالشطرنج، فإنو إف ليس كذلك كالنضاؿ و المثاقفة و تطيير الحماـ و شرب النبيذ و الل
 قصد بو السخف، قبح و إل فَل يحسن اْلنكار، و يحسن بسبب الحاؿ.
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، كما قاؿ فبل إال ك حسين، الدين إعزاز ا٤بذلة لتلك ٙبملو يف يكوف ٩بن الرجل كاف فإف فينظر، ىذا
  .مانكدًن، ك ىنا القاضي عبد ا١ببار مل ٯبز النهي عن ا٤بنكر

]فإف قلت ما شرط الحسن؟ قلت: أف يقبح ما ينكره و يعلم قبحو حتى ل ينهى عن قولو: 
أم أف شرط حسن النهي عن ا٤بنكر أف يكوف ا٤بنهي عنو منكرا يف نسفس األمر، أم منكرا  حسن[

 قد فا١باىل األمر ا٤بنهي عنو قبيح، خشية أف ينهى عن أمر حسن،حقيقة، ك أف يعلم الناىي أف 
 .٘بوز فبل ا٤بواضع ىذه يف الظن غلبة أما معركؼ، عن ينهى ك ٗبنكر يأمر

ال يصح النهي عن  ف يكوف األمر غير واقع ألنو ما وقع ل ينهى عنو و لكن عن مثلو[و أ]قولو: 
ٰبدث، ألنك إف هنيت عن ذلك األمر  أمر موجود بالسفعل بل ينهى عن شيء سيحدث أك قد

 فكأنك حصرت النهي عن ذلك السفعل ال غّب، لذلك النهي يكوف عن ا٤بثل ال عن نسفس السفعل.

فمن مل يتأكد ك يغلب على ظنو من أف هنيو عن ا٤بنكر ال يزيد  ]و أف يأمن زيادة المنكر..[قولو: 
 لقولو أف ظنو على يغلب أك الناىي يعلم فأ ىو ك يف ا٤بنكر فالنهي ليس حسنا، ك ىذا معناه التأثّب،

 .ك مل ٰبسن ٯبب مل ظنو على يغلب مل ك ذلك يعلم مل لو حٌب تأثّب، فيو

يأخذ من التجار إذا مركا بو مىٍكسان  ال كجو ٢بسنو، كنهي ا٤بكاس فإنو  و أف ل يكوف عبثا[]قولو: 
 .باسم العشر



ينكر كل مسلم متمكن من اْلنكار إل أف أولى فإف قلت: فمن ينكره، و من ينَكر عليو؟ قلت: 
إذا ىّم بضرر، و ينهى  كر على كل مكلف و على غير مكلف،األمر بما يتصل بالسياسةم و ين

 الصبياف عن المحاـر لئَل يضروا بها.
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فراجع، ك  مر يف ٕبث ا٢بسن ك القبح العقليْبو من القبيح ما يقبح أبدا كالظلمم ..[ ]قولو: 
 الظلم يينهى عنو مع الشركط ا٤بقررة.

كذلك يف ٕبث التحسْب ك التقبيح، فالسفعل قد   مر و منو ما ليس كذلك كالنضاؿ ..[]قولو: 
ٰبسن لوجو ك يقبح لوجو، أم أف ا٢باؿ الٍب تصاحب السفعل ىي الٍب ٙبدد كوف السفعل حسنا أـ 
قبيحا. ك ال ٱبسفى أف ىذا على أصوؿ البهشمية ]نسبة إىل أيب ىاشم[ ك البعلوية ]نسبة إىل أيب 

 لوا بالوجوه ك االعتبارات.علي[ ال أصوؿ ا٤بعتزلة ا٤بتقدمْب، فإهنم مل قو 

 على األمر با٤بعركؼ ك النهي عن ا٤بنكر باعتبار القائمْب بو ]ينكر كل مسلم متمكن ...[قولو: 
 .الناس كل بو يقـو ما ك األئمة، إال بو يقـو ال ما :قسمْب

 تولية ك ا١بيوش، تنسفيذ ك اإلسبلـ، بيضة حسفظ ك ا٢بدكد، كإقامة ىذا ك :حصرا األئمة بو يقـو ما
 .الزنا ك السرقة ك ا٣بمر شرب عن كالنهي الناس من غّبىم بو يقـو ما .القضاء

ك ينكر على كل من ىم بسفعل ضرر سواء أكاف ا٤بنهي مكلسفا أك غّب مكلف، ألف الضرر يوجب 
 االحَباز منو ك تسفادم كقوعو مهما كاف فاعلو.

 

 

 



 باب النبوات

ألنها تصديق من اهلل تعالى، و ىي فعل مختص باهلل النبوة بينة من ادعاىا ظهور المعجزة عليو 
ل يقدر عليو غيره ألف الغرض الذي ىو الدللة على صدؽ النبي ل يحصل إل بتصديق 
الحكيم الذي ل يجوز عليو قبيح قط من تصديق كاذب و غيره. ناقض للعادة ألنو لم تظهر إل 

عاؿ اهلل تعالى الخاصة، نحو طلوع لصدؽ المعدي، و لول صدقو لما ظهرتم بخَلؼ سائر أف
ذب واقع في زمن التكليف ألف العادات تنقض في دؽ المدعي أو كَ الشمس فإنها تطلع صَ 

غير زماف التكليف و ىو وقت ظهور األشراط ل لتصديق األنبياء، و في زمن مدعي النبوة ألف 
 صدؽ الدعوى صفة لها ول تكوف صفة بدوف موصوؼ. 
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النبوة من منن ا خلق خلقو عامة ك على النيب خاصة، اختلف الناس يف تعريسفها  ]النبوة[قولو: 
على القوة الناطقة باختبلؼ فرقهم، فالسفبلسسفة يعتربكهنا فيضا من ا عز كجل بواسطة العقل السفٌعاؿ 

بأهنا عبارة عن  بعض األشاعرةأكال، مث القوة ا٤بتخيلة بعد ذلك، كما يف داللة ا٢بائرين، ك يعرفها 
السسفارة بْب ا تعاىل ك بْب عبده، لتبليغ أحكامو إليو، ك القياـ ٖبدمة متعلقة ٤بصلحة العبد، ك 

االعتزاؿ فهي من أصل النباكة ك الرفعة، ك ، أما عند شيوخ سيأتيك الكبلـ يف ىذا التعريف ك ما فيو
تص هبا الرفيع من األنبياء، طلق على كل الناس الصا٢بْب، أم ٱبيف الشريعة رفعة ٨بصوصة، ال ت

ك ذىب أبو ىاشم إىل أهنا من النبأ، أم  لذلك قالوا أهنا جزاء على عمل،فالنيب رفيع ا٤بنزلة عند ا، 
أما الرسالة فهي الٍب ٥با يوصف ا٤برسل بأنو مرسل لغّبه،  نبأ من ا، لذلك النيب ىو صاحب ا٣برب،

ك الرسوؿ مأخوذ من إرساؿ ا٤برسل لو كما يف ا٤بغِب، ك للعلماء أقواؿ يف السفرؽ بْب الرسوؿ ك النيب 
ا٤ببلئكة بالوحي ك النيب ىو الذم يوحى إليو يف نومو، ك قيل أف  منها أف الرسوؿ ىو الذم تنزؿ عليو

، ك قيل أف الرسوؿ ىو ىو اٌدث الذم ال يبعث إىل أمة الرسوؿ ىو ا٤ببعوث إىل أمة، أما النيب
 سفظ شريعة غّبه ك ىو قوؿ ا١باحظ. ا٤ببتدئ بوضع الشرائع ك األحكاـ، ك النيب ىو الذم ٰب



.......................................................................................... 

بٌْب، أك ما ىو كاضح  ]بّينة[قولو: 
ي
البٌينة ىي ا٢بجة الدامغة الٍب ال يبقى معها ريب ك شك يف ا٤ب

 للعقوؿ ك األبصار.

مأخوذة من العجز،  ا٤بعجزة لسفظة [و ىي فعل مختص باهلل ل يقدر عليو غيره... معجزةال]قولو: 
ك يدؿ على صدؽ مٌدعي النبوة، ك  علم الكبلـ ىي ما يعجز الغّبأم ما ليس يف ٧بل القدرة، ك يف 

كل التعريسفات التحدم تصديقا ٤بدعي النبوة، ك  ىنا شبو اتسفاؽ بأف ا٤بعجزة أمر خارؽ للعادة مقركف ب
عبارة  أهنا ىو معتاد، أك كما قيلكقو٥بم ثبوت ما ليس ٗبعتاد، أك نسفي ما تدكر حوؿ ىذا التعريف،  

عن ما خرؽ عادة البشر من خصاؿ ال تستطاع إال بقدرة إ٥بية تدؿ على اف ا تعاىل خصو هبا 
طابقة لدعول قة للعادة متصديقا على اختصاصة برسالتو؛ ذكره ا٤باكردم. فا٤بعجزات أمور خار 

 .٤بن قاؿ هبا من ا٤بعتزلة الكرامة فيهاك قولنا مع التحدم احَبازا من دخوؿ األنبياء مع التحدم، 

كوف السفعل من جهة ا تعاىل أك أف يك ٲبكن تلخيص شركط السفعل الذم يدؿ على صدؽ النبوة بػ
كقلب   داخبل يف مقدكر اإلنساف جنسو ٗبعُب أف ا٤بعجز إما أف يكوف ، كأنو من جهة ا  يف ا٢بكم

 ك القراف من الصنف األكؿ، ىو يف مقدكر القدرى  ،ىلنا كإحياء ا٤بوت كذلكك إما أف ال يكوف   ا٤بدف
 ر.ألف جنسو ك ىو الصوت داخل يف مقدكر القدى 

أما الشرط اآلخر، فهو أف يكوف كاقعا بعد ادعاء النبوة مباشرة، ألنو لو تقدـ ظهور ا٤بعجز على 
ار بالغيوب، إال ادعاء النبوة فبل تعلق بينهما، ك قد ٯبوز الَباخي أم يكوف ا٤بعجز  متأخرا، كاإلخب

 أف ىذا ال يثبت إال بداللة أخرل تكوف عقب ادعاء النبوة مباشرة.

ة مث يف ك الشرط الثالث، ا٤بطابقة ٤با ادعاه من معجز، فبل يصح أف يدعي أف معجزتو قلب العصا حي
 الواقع تكوف شيئا آخر ٛباما كتحريك رأسو فذلك ال يدؿ على صدقو مطلقا

 أيضا من الشركط أف يكوف ناقضا للعادة ك سيأتيك معناه.
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 ك عليو ك هبذا تعرؼ السفيصل بْب ا٤بعجزة ك السحر ك الشعوذة.

إل بتصديق الحكيم الذي ل ]ألف الغرض الذي ىو الدللة على صدؽ النبي ل يحصل قولو: 
ىنا يقع األشاعرة يف حيص بيص، نقوؿ، الغرض  يجوز عليو قبيح قط من تصديق كاذب و غيره[

غرض ا٤بعجزة ىو تصديق النيب ٗبا جاء بو، ك دعم ك ، أك ما ألجلو كجود الشيء ىو الغاية من السفعل
ك با٤بعجزة ال يكوف إال بإثبات ا٢بسن  قولو با٢بجة ك الربىاف بالعياف، ك كوف النيب نبيا يف نسفس األمر

ك القبح العقليْب، ك قد بٌينا لك فائدة ىذا األصل العظيم لبياف أف ا٢بكيم ال يصدؽ الكذاب 
 .فالبارم ال يسفعل القبيح قط با٤بعجزات

عادة علما بصدؽ  أف ٱبلق ا ال ٛبتنع األشاعرة ف أصوؿإك ال مانع من إعادة اإليراد، فنقوؿ: 
النبوة مع كوف مدعي النبوة كاذبا يف الواقع ك نسفس األمر، بل ٯبوز، بل ىو كاقع، كيف ال ك قد 

أف العادة إ٭با جرت بأنو  عند ىؤالء اجملربةملى ال ٯبوز خلق القبيح، فبل قبيح عقبل عنهم، ك عليو 
العلم بصدقو عند إظهارىا كما تعاىل يصدؽ الكاذب يف دعواه بأف يظهر ا٤بعجزة على يده، كٱبلق 
 تعاىل ا عٌما يقولوف. جرت عادتو عندىم بأف ٱبلق الكذب، كالكسفر كالسفسوؽ كالعصياف،

ك إذا كانت العادة ٘برم ٖبلق العلم عند مدعي النبوة، فلم ال ٯبوز على أصوؿ ىؤالء أف الشرائع  
ك تلبيس على ا٣بلق،  فقد  كلها كذب يف نسفس األمر، ك ا٤بعجزات ما ىي إال تأييد للكذابْب

فإذا   تكرر الشيء ك عوده مرة بعد مرة، . ك العادة ما ىي إالجرت العادة بإضبلؿ ا٣بلق ك إغوائهم
كانت العادة جارية بتصديق النيب مرة بعد مرة ك كوف ذلك دليبل على ثبوت نبوة ٧بمد صلى ا 

 لعادة.؟عليو كسلم، فكيف السبيل إلثبات نبوة أكؿ نيب كفق نظرية ا

أما تعريف األشاعرة الذم مر يف ا٤بعجزة، فيلـز منو إثبات الغرض ك تعليل أفعاؿ البارم، ك ىم 
ا١بـز بأف إظهار ا٤بعجزة على يدم  يا معشر اجملربة مكنقوؿ: من أين ل ألنٌاينكركف الغرض مطلقا، 

 فأنتم تنسفوف فعل شيء ألجل شيء، أال يلـز من مدعي الرسالة ليس إال ألجل تصديقو يف دعواه، 
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 ك فوؽ ىذا يقولوف، ىذا االستكماؿ الذم ادعيتموه دكف دليل، فانظر كيف ٱبربوف بيوهتم بأيديهم
إثبات للغرض  و؛ ألنأمر عجيب ك ىذا تصديق ضركرمالأف ا١بـز كالعلم بأنو ليس إال ألجل 

أهنم ال يعرفوف البارم سبحانو بالضركرة، بل باالستدالؿ، ك يف نسفس الوقت يقولوف بالضركرة، 
أمر ضركرم ك لكن العلم ٗبن فعل ا٤بعجز من أجل التصديق ا٤بعجزات بأف  العلم أف فتأمل كيف
ك ا٢بق أف العلم بالقاصد سابق على العلم بالقصد، فالعلم باألصل أكال مث السفرع.  استداليل،

  خاصة ك ىم يٌدعوف أف السفرع ييعلم ضركرة ك األصل استدالال، فهذا عجيب غريب ال يقولو لبيب.

 أما إف قالوا بعدـ القدرة أصبل على تأييد الكذاب، ألف الكذب ٧باؿ على ا، فنقوؿ أمل تعرفوا
هذا ف ك عليو، من فرض عدمو من حيث ىو ىو ٧باؿ ما مل يلـز من فرض كجوده كال بأنو مكنا٤ب

قد ف ك على ذلكاالمتناع  حيزيقتضي أف إظهار ا٤بعجزة على يد الكاذب يف حيز اإلمكاف ال يف 
 . عجزكه تعاىل عن األمر ا٤بمكن من حيث ىو ىو باعَبافهم

 ليس ْبجة ا٢باصلة عن ا٤بقدمتْب الصحيحتالعلم بالنتياألشعرم: إف حصوؿ  تأمل قوؿ شيخهم مث
. ك بلزكمي، بل عادم، كأنو ٯبوز أف ا تعاىل ال ٱبلق علمان بالنتيجة، كإف كاف الَبكيب صحيحان 

معُب ىذا الكبلـ أف ا٤بكلف حْب ينظر فّبل أمامو ا٤بعجزات ك دالئل النبوات ك اآليات البينات 
ال يلـز عنو العلم بالنبوات، نيب علم عادم، أم العلم باآليات الواضحات، فعلمو بأف صاحبها 

، أم أف نتيجة النظر ال يستلـز أف ف ٱبلق ا علما عقب رؤية اآليات ك ٯبوز أال ٱبلقهاز أو فيج
تكوف دائما حقا، إف كانت حقا فا خالقها ك إف كانت باطلها فا خالقها أيضا، حٌب لو  

صادقة صحيحة يف نسفس األمر. ك عليو فإف ا يرسل الرسل للعباد  كانت مقدمات تلك النتائج
 مث ييضلهم بأف ٱبلق ٥بم علما بكوف الرسل كاذبْب.

يصدؽ صاحب دعول الرسالة  تعاىل فسفي ا١بملة فهؤالء القـو يثبتوف النبوات بالعادات بقو٥بم أنو
 ا٢باصل عند النظر يف صاحب  تجديو لتصديقو عادة، ك العلم الناعادة، ك أنو يظهر ا٤بعجزة على ي
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 الدعول ك دعواه عادم ال لزـك عقلي.

 بنسفس دئما يسفعلو ما يسفعل أف يف ا عادة األكؿ:للعادة معاين ثبلث:  ]ناقض للعادة[قولو: 
عن تكرر الشيء كعوده عبارة أم  الطريقة بنسفس دائما توجد أف يف األشياء عادة ىي: الثاين. الطريقة

 دائما ٰبدث األشياء كجود بأف يقضي حكما فكو  يي  أف يف اإلنساف عادة ىيالثالث:  .مرة بعد مرة
 .الطريقة بنسفس

توقف التكرر ك عوده ٗبنع  يعِب، ذلك على العادة خرؽف، ك عليو الثاينك ا٤بعتزلة أرادكا بالعادة الوجو 
كجود سبب جعلو يكوف كذلك، ك مٌب اقَبف  مانع، فمٌب رأينا خركج أمر ما عن ا٤بعهود فذلك يعِب

نقض العادة بادعاء النبوة، ك علمنا يقينا أف البارم عز كجل ال يصدؽ الكذاب ك أنو ال يقرف مع 
 ه. دعواه نقضا للعادة علمنا بالضركرة أف ا٤بٌدعي صادؽ يف دعوا

فلوال صدؽ النيب ٤با ظهر ا٤بعجز على يديو ك ٤با أجراه ا عليو،  ]لول صدقو لما ظهرت..[ قولو:
لذلك قاؿ الز٨بشرم يف تسفسّبه: كيف قولو فهناؾ اقَباف بْب صدؽ النيب ك ظهور ا٤بعجز على يديو، 

 ا٤بعجزة ألف ، دعواه يف الصادؽ إال با٤بعجزة يأ  ال أنو على دليل "الصادقْب من كنت إفتعاىل: "
 عليو ٱبف مل فرعوف مثل أف العجب كمن. الكاذب يصدؽ ال كا٢بكيم النبوة، ٤بدعي ا من تصديق
 الكاذبْب تصديق لزمهم حٌب ا على القبيح جوزكا حيث القبلة، أىل من ناس على كخسفي ىذا، مثل

ا١بزاء ألف األمر باإلتياف بو كتقديره إف كنت من الصادقْب يف دعواؾ اًت بو فحذؼ ، با٤بعجزات
شاعرة يف ا٢بسن ك القبح . ك ال يعِب الز٨بشرم بأىل القبلة إال من ذىب مذىب األانتهى .يدؿ عليو

العقليْب، ك قد تقدـ لك الكبلـ يف فساد مذىبهم القبيح ك ا ال ٰبب السفساد فتمسكهم بالعادات 
القبح العقليْب، فجوزكا ظهور ا٤بعجز على  إلثبات أصل عظيم ك ىو النبوات، ك إنكارىم للحسن ك

 الكذاب. 
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و ، ]العادات تنقض في غير زماف التكليف و ىو وقت ظهور األشراط ل لتصديق األنبياءقولو: 
أك خرؽ ا٤بعهود ال يكوف إال يف زمنْب، األكؿ زمن النبوات نقض العادة  [في زمن مدعي النبوة

تأييدا لدعول األنبياء ك تصديقا ٥بم، ك الثاين يف أشراط الساعة إيذانا بنهاية العامل ك اقَباب يـو 
أما لو قيل إف أحدا ما ادعى النبوة ك معجزتو    .ك مع ظهور األشراط فبل تكليف حينئذ ا٢بساب

ؽ مل يدؿ على نبوتو لكن إف ادعى ذلك ك كانت معجزتو طلوع الشمس من طلوع الشمس من ا٤بشر 
من ىنا يظهر لنا أف الز٨بشرم رٗبا ٲبيل إىل إنكار الكرامات، الٍب ىي األخرل نقض  مغرهبا لصدقناه.

 للعادات.

صسفة للنبوة،  فصدؽ الدعول [ا ول تكوف صفة بدوف موصوؼ]ألف صدؽ الدعوى صفة له قولو:
فبل تنسفك النبوة عن الصدؽ، ألنو ال صسفة دكف موصوؼ، فمٌب ادعيت النبوة ك اقَبف معها ا٤بعجزة 

 ك ىذا لـز عقلي، ال كما يدعيو األشاعرة أنو عادم. فهي صادقة.

 

 

 

 

 

 

 

 



كانت تصديقا لو؟ قلت: حين لم ينقض اهلل   فإف قلت: كيف تعلقت المعجزة بدعواه حتى
العادة في وقت من أوقات التكليف إل في حزة ادعائو النبوة خاصة، علم أف ذلك بسببها و 
من أجلها وأنو تصديق لها. و لذلك قاؿ فرعوف لموسى: "إف كنت جئت بآية فأت بها إف كنت 

ل كذلك ففعل، و كاف بمنزلة أف من الصادقين"م و إذا قاؿ النبي: يا رب إف كنت رسول فافع
يقوؿ رسوؿ لملك لو: إف كنت رسول فقلدني سيفك فقّلده في أف ىذا الفعل جار مجرى 

 التصديق بالقوؿ.

.......................................................................................... 

تقدـ أف ا ال ينقض العادة  وقات التكليف..[]..حين لم ينقض اهلل العادة في وقت من أقولو: 
ك ال ٱبرقها إال زمنْب كقت ادعاء النبوة ك ىو زمن تكليسفي ك كقت أشراط الساعة حيث ال تكليف، 
فعلمنا بأف ا٤بعجزة تصدؽ دعول مدعي النبوة لعلمنا أف ا ال ينقض العادة إال زمن ادعاء النبوة 

لتكليف لسبب آخر، فظهور ا٤بعجز سببو ادعاء النبوة، فبل ينقضها يف زمن ا حيث التكليف ك ال
 يظهر ا٤بعجز إال ٤بن ادعى النبوة.

فإف قيل حدثونا عن الكرامة، ىل تقولوف هبا لغّب األنبياء؟ قلنا: أف العدلية يف ذلك ٨بتلسفوف، فمنهم 
د قاؿ ٔبواز ذلك عقبل لكن اة، ك أبو بكر بن اإلخشيمن ذىب إىل ا٤بنع كأيب ىاشم ك قاضي القض
واز ذلك عقبل ك أنو ال ك ركن الدين ٧بمود ا٣بوارزمي ٔبالنقل منع ذلك، ك قاؿ أبو ا٢بسْب البصرم 

مانع ٲبنع من ذلك ال عقبل ك ال ٠بعا، مثل كرامات أىل الكهف ك كرامات السيدة مرًن عليها 
 قاـ لذكر ذلك.السبلـ، فهؤالء ليسوا بأنبياء قطعا. ك لكل دليل ال يتسع ا٤ب

ت رسوال مثاؿ على كوف النيب حْب يقوؿ يا رب إف كن ]..إف كنت رسول فقلدني سيفك...[قولو: 
جر على يدم السفعل السفوالين، فإذا أجراه ا كاف نبيا يف نسفس األمر، ك حقا، فاعضد ىذا بدليل ك ا

 ف يدعوف فيطلبوف فيتحققإذا طلب ك مل ٯبره عليو مل يكن نبيا، ك ٤با كاف األنبياء يف كل زما
 كانوا أنبياء حقا، مثاؿ ذلك حْب يطلب أحد حاشية ا٤بلك بأف يعضده بدليل يؤكد كونو   ا٤بطلوب



فإف قلت: بم يبطل قوؿ البراىمة، إف إرساؿ الرسل عبث إف جاؤوا بما يوافق العقل، قبيح إف 
و على ضربين: إما معلـو جاؤوا بما يخالفو؟ قلت: ما جاؤوا إل بما ىو حسن موافق للعقل و ى

بالعقل كمعرفة اهلل عز وجّل فهم منبهوف عليو كما يفعل علماء العدؿ و التوحيد و كما يذّكر 
الُوّعاظ العقَلء بما ل يخفى عليهم، و يكوف التذكير لطفا بهم و إما غير معلـو بالعقػػل  

و، و ل غرو أف يعلم اهلل كالشرائع إل أنو بالصفة التي إف ظهر لو فيو من المنفعة شهد بحسن
من مصالح عباده ما ل يعلمونو بعقولهم و لو علموه لشهدت عقولهم بصحتو كما يعرؼ 

 الطبيب مما يصلح المريض ما ىو خفي عليو، و لو ظهر لو العتراؼ بو و لم ينكره.
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رسوال إىل مكاف ما، فيقوؿ لو: إف كنت رسوال حقا، فاعطِب سيسفك ليكوف دليبل على ذلك، فيكوف 
 السيف األمارة ك الدليل على كونو كذلك، ك لواله ٤با تييقن من كونو كذلك.

 .ك ا٢بسن ك القبح العقليْب ك يثبتوف الصانع النبوات رأسا أنكركا قـو من ا٥بنودىم  ]البراىمة[قولو: 

الكبلـ مع الرباٮبة يكوف يف حسن بعثة الرسوؿ،  ]: ما جاؤوا إل بما ىو حسن...إلخ[قولو: 
فالبعثة إذا تعرت عن كل كجوه القبح كانت حسنة بالضركرة، ك إ٭با قلنا أهنا معرات عن كجوه القبح 

فا عامل ٖبلقو ك شؤكهنم ك ما ىو  تعريف ا٤بكلسفْب ٗبصا٢بهم ك مسفاسدىم،ألف الغرض من النبوة 
صاا ك ما ىو فاسد ٥بم، ك إذا كانت النبوة ٘بعل من ا٤بكلف أقرب للطاعة أبعد عن ا٤بعصية كجب 
عليو تعاىل كما أكجب على نسفسو أف يعرفهم بذلك ك ينبههم، ك يعرفهم استحقاؽ العقاب على فعل 

ك دكاـ العقاب، فبل كجو للقبح يف النبوات ألف  ا٤بعاصي ك اإلخبلؿ بالواجبات، ك يبْب دكاـ الثواب
كجوه القبح تكوف إما ظلما ك عبثا أك تؤدم ٤بسفاسد، ك قوؿ الرباٮبة ال يصح، ألف ىناؾ صنسفا ثالثا مل 
ينتبهوا لو ك ىو األفعاؿ ا٢بسنة الٍب ال تستقبحها العقوؿ لكن ال ٦باؿ ٤بعرفها إال بالسمع، كالشعائر 

 ، فإف قالوا أف أعماؿ ا٢بج عبثية مستقبحة، قلنا القبح يكوف ك الصبلة ا٢بجك العبادات، من أعماؿ 
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إذا تعرل السفعل عن كل كجوه ا٢بسن، ك أعماؿ ا٢بج ك غّبىا من األعماؿ التعبدية ال ٚبلوا من أكجو 
 ، كالتقرب للبارم.حسن

، من قبح القبيح  بعبارات أخرل، الغرض من بعثة األنبياء إما أف يكوف تأكيد ما يف العقوؿ من العلـو
فاألنبياء ٯبعلوف ا٤بكلسفْب أكثر مواظبة ك قربا للطاعة ك أكثر مواظبة على ك حسن ا٢بسن يف نسفسو، 

ك إذا كانت  ينبهوف الناس ك يذكركهنم، ك ىذا كأفعاؿ الوٌعاظ ك العلماء حْباالبتعاد عن ا٤بعاصي، 
ىذه األفعاؿ تكوف بالبعثة فهي كاجبة. أما الغرض اآلخر فهو العلم ٕبسن ما ال طريق للعقل إىل 
معرفتو كمعرفتو ٕبسن ا٢بج ك ذبح البهائم ك كل العبادات، ك العلم بقبح ما ال طريق للعقل إىل 

 معرفتو كالسرقة.

 رة ال يتحقق ٥بم الرد على الرباٮبة لنسفيهم ا٢بسن ك القبح العقليْب.ك ىنا نكتة ك ىي أف األشاع 

لنبوة االكبلـ يف اللطف، إال أف ا٢بديث ىنا باعتبار كوف  قد تقدـ ]و يكوف التذكير لطفا[قولو: 
ي كاجبة هلطسفا، فقد علمنا أف اللطف كاجب كما أكجبو تعاىل على نسفسو ك النبوة من ٝبلة ألطافو ف

ا مث يَبكهم دكف إرشاد، فهذا "إف علينا للهيدل.." ك ال يعقل من ا٢بكيم أف ٱبلق خلق لقولو تعاىل:
عبث، يقوؿ تعاىل: "ك ما قدركا ا حق قدره إذا قالوا ما أنزؿ ا على بشر من شيء"، قاؿ العبلمة 

معرفتو يف الرٞبة على كما عرفوه حق  "كىمىا قىدىريكٍا ا حىقَّ قىٍدرًهً " الز٨بشرم يف ىذه اآلية ما لسفظو:
كىمىا "عباده كاللطف هبم حْب أنكركا بعثة الرسل كالوحي إليهم، كذلك من أعظم كأجٌل نعمتو 

أك ما عرفوه حق معرفتو يف سخطو على الكافرين كشٌدة بطشو هبم، كمل  "أرسلناؾ ًإالَّ رىٍٞبىةن للعا٤بْب
ك قوؿ الز٨بشرم" ك يكوف . انتهى. ٱبافوه حْب جسركا على تلك ا٤بقالة العظيمة من إنكار النبٌوة

التذكّب..." يوحي بأف ىناؾ تأصبل للعلم ككجوده بالسفعل يف عقل كل إنساف، كلطف البارم ببعثة 
 ذكّب لذلك العلم.النبوة تأكيد ك ت

 



فإف قلت: ما معجزة محمد صلى اهلل عليو و سلم؟ قلت: القراف و غيره من نحو انشقاؽ 
القمر و تسبيح الحصى و حنين الجذع و إطعاـ الجماعات من طعاـ يسير و سقيهم من ماء 

الفصاحة، و ما فيو من  قليل و إخباره بالغيوب. و القراف معجز من جهتين: إعجاز نظمو أىلَ 
اْلخبار بالغيوب، كقولو تعالى "ولن تفعلوا"، "سيهـز الجمع"، "ليظهره على الدين كلو"، "و اهلل 

 اس".يعصمك من النّ 
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 يأتيو الباطل من بْب يديو ك من خلسفو.كبلـ ا الذم ال  ]القراف[قولو: 

معظم ا٤بعجزات ا٢بسية الٍب ثبتت عن رسوؿ ا  ...[القمر ]و غيره من نحو انشقاؽقولو: 
كانشقاؽ القمر ك تسبيح ا٢بصى ك حنْب ا١بذع ك إطعاـ الناس، ك انشقاؽ القمر مل ينكره ، متواترة

ك كبلمو  ك ذىب إىل أف التواتر يسفيد علم طمأنينة ال علم يقْب، ،اـ ا٤بعتزيلٌ ظَّ إال ٝباعة قليلة منهم النَّ 
ك إف كاف فيو كجو للوىلة األكىل إال أنو مردكد، ك تشبث بشبهة مسفادىا أف االنشقاؽ لو حصل لرآه 
الناس كلهم، ك أف االنشقاؽ سيكوف يف آخر الساعة ال زمن التكليف، ك قد رد عليو القاضي عبد 

 .فراجعو ت دالئل النبوةا١ببار يف كتابو تثبي

قبل ا٢بديث عن االعجاز فإف أىل االعتزاؿ كانوا السٌباقْب  ]و القراف معجز من جهتين..[قولو: 
للدفاع عن عقائد اإلسبلـ، فكتبوا ك ألسفوا، ك أكؿ من كتب يف االعجاز كاف أبا عثماف  نرباءدائما لبل

ق، إال أف األشاعرة كالعادة ال ىٌم ٥بم سول القدح يف أىل  255ا١باحظ رٞبو ا، ا٤بتوى سنة 
مل  أنو مل يزد فيو على ما قالو ا٤بتكلموف قبلو، ك وؿ، فهذا الباقبلين يقوؿ عن كتاب ا١باحظالعق

يكشف عما يلتبس يف أكثر ىذا ا٤بعُب )أم يف توضيح كجو اإلعجاز(، يقوؿ ا١باحظ رٞبو ا: ك 
يل كتاب ٝبعت فيو آيا من القراف لتعرؼ ما بْب اإلٯباز ك ا٢بذؼ؛ كبْب الزكائد كالسفضوؿ 

ليلة فمنها قولو كاالستعارات، فإذا قرأهتا فرأيت فضلها يف اإلٯباز ك ا١بمع للمعاين الكثّبة باأللسفاظ الق
 حْب كصف ٟبر أىل ا١بنة: "ال يصدعوف عنها ك ال ينزفوف" ك ىاتاف الكلمتاف ٝبعتا عيوب ٟبر 
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ال ٩بنوعة" ٝبع هبتْب عز كجل حْب ذكر فاكهة أىل ا١بنة: "ال مقطوعة ك  أىل الدنيا، ك قولو
 الكلمتْب ٝبيع تلك ا٤بعاين. انتهى.

أما النظم  أما كجو االعجاز كما ذكر العبلمة الز٨بشرم فهو ينحصر يف النظم ك االخبار بالغيوب، 
الرماين يف رسالتو ما لسفظو: ك اعلم أف القراف إ٭با صار معجزا ألنو جاء بأفصح األلسفاظ يف  قاؿكما 

ما لسفظو: ىو أـ إعجاز  ضمنا أصح ا٤بعاين...انتهى. كقاؿ العبلمة جار اأحسن نظـو التأليف م
ك ىو ىنا متابع  ،القراف ك القانوف الذم كقع عليو التحدم ك مراعاتو أىم ما ٯبب أف يسفسر. انتهى

للعبلمة ا١برجاين بل ىو أكؿ من طٌبق رأم عبد القاىر ا١برجاين يف إعجاز القراف تطبيقا عمليا، ك رٗبا 
ك الكبلـ يكوف كفق ما استقر عليو يكوف مسفيدا جدا إفراد رسالة يف منهج الز٨بشرم يف ىذا، 
، البديع علمالبياف ك  علمك  علم ا٤بعاين، االصطبلح يف الدرس الببلغي من تقسيمات ثبلث ك ىي:

كاسم اإلشارة ك   فمعناه ا٤بقاصد ا٤بسفهومة من جهة األلسفاظ ا٤بركبة ال من جهة إعراهبا.  ا٤بعاين علم أما
ا٤بوصوؿ ك ا١بملة اال٠بية ك تقدًن ا٣برب على ا٤ببتدأ ك التثنية  ك التنكّب ك اإلضمار ك حذؼ  اسم

از ك أسلوب التكرار بغايتو ك ضركبو ك أسلوب االلتسفات ا٤بسفعوؿ بو ك البدؿ ك النداء ك أسلوب اإلٯب
ك أسلوب الوصل ك االستئناؼ، ك االعَباض ك االستسفهاـ التقريرياف ك غّب ذلك ٩با ىو معلـو يف ىذا 

، ك ا٤بسفهـو من ذلك ىو السفصاحة ك ىي غّب مقصورة على الكلم البياف علم العلم، أما الثاين ك ىو
، ك اللغوم يف كوف اللغة اصطبلحيةبذلك مذىب ا٤بعتزلة  الز٨بشرم ذىب  قدك  ا٤بسفردة دكف ا٤بركبة،

، ك يف جدالو مع األشعرمأكؿ من تكلم يف ذلك كالعادة ىم ا٤بعتزلة ك كاف أبو ىاشم ا١ببائي أك٥بم 
و علي السفارسي كما بجِب ك أكابن   ْبما ٞبل ا٤بعتزلة القوؿ بأهنا اصطبلحية ما قرره ٝباعتهم اللغوي

حدا على شيء إذ حانو ال ٯبوز أف يوصف بأف يواضع أسيوطي يف ا٤بزىر فّبياف أف القدًن سبذكر ال
أف ا٤بواضعة البد معها من إٲباء ك إشارة با١بارحة ٫بو ا٤بومأ إليو ك ا٤بشار إليو ٫بوه ك القدًن ال جارحة 

ك العدؿ. ك  لو فيصح اإلٲباء ك اإلشارة منو. ك ىذا الرأم كما ىو كاضح جاء من أصل التوحيد
ا٤بعتزلة كما ىو معلـو قسموا اللغة إىل حقيقة ك ٦باز، ك ىذا الرأم ٲبثلو ابن جِب ا٤بعتزيل اللغوم، قاؿ 



ما لسفظو: ا٢بقيقة ما أثر يف االستعماؿ على أصل كضعو يف اللغة ك اجملاز ما كاف بضد ذلك ك إ٭با 
يد ك التشبيو...ك اعلم أف أكثر اللغة مع يقع اجملاز ك يعدؿ إليو ٤بعاف ثبلثة ك ىي االتساع ك التوك

. انتهى، ذكره تأملو ٦باز ال حقيقة... ككقوع التأكيد يف ىذه اللغة أقول دليبل على شيوع اجملاز فيها
كلذلك كثّبا ما يلجأ ا٤بعتزلة للتأكيل، ك القوؿ باجملاز ك  ك ٞبزة العلوم يف الطراز، السيوطي يف ا٤بزىر

 باعا ألسلوب القراف يف الكناية ك التعريض ك التمثيل ك التخييل.االستعارة ك التمثيل، ات

ك علم ا٤بعاين ك علم البياف يرجعاف يف ا٢بقيقة إىل علم الببلغة ك السفصاحة، ك السفرؽ بينهما ىو أف 
علم ا٤بعاين ىو العلم بأحواؿ األلسفاظ العربية ا٤بطابقة ٤بقتضى ا٢باؿ من األمور اإلنشائية ك األمور 

ك غّبٮبا، ك أما علم البياف فهو إيراد ا٤بعُب الواحد بطرؽ ٨بتلسفة يف كضوح الداللة عليو   الطلبية
 كاالستعارة ك الكناية ك التشبيو ك غّبىم.

أما القسم اآلخر، فهو البديع، كا١بناس ك ا٤بشاكلة ك أسلوب اللف ك غّب ذلك. ك لوال ضيق ا٤بقاـ 
ال نريد ا٣بركج عن موضوع البحث ك إال زدنا يف بياف ك  لسردنا لك من كل ما ذكرناه أمثلة عديدة.

 ىذا ا٤بطلب النسفيس.

 ك ٯبب التنبيو أف النظم ىنا يقصد بو النظم يف ا٤ببِب ك ا٤بعُب ال ا٤بعُب فقط أك ا٤ببُب فقط. فتنبو.

فهو اإلخبار بالغيوب، ك ذكر ذلك يف كشافو قائبل: عند الز٨بشرم أما الضرب اآلخر من اإلعجاز 
"، فإف فىًإٍف ملٍى تػىسٍفعىليوا كىلىٍن تػىسٍفعىليواإلخبار بالغيوب معجزة. انتهى، ك قاؿ يف تسفسّب قولو تعاىل: "صدؽ ا

قلت من أين لك أنو إخبار بالغيب على ما ىو بو حٌب تكوف معجزة؟ قلت: ألهنم لو عارضوه 
لعادة ٧باؿ ال سيما ك بشيء مل ٲبتنع أف يتواصسفو الناس ك يتناقلوه إذ خسفاء مثلو فيما عليو مبُب ا

الطاعنوف فيو أكثف عددا من الذاٌبْب عنو فحْب مل ينقل علم أنو إخبار بالغيب على ما ىو بو فكاف 
 معجزة. انتهى.

 ٲبكننا استنباط قياس منطقي من ىذا الكبلـ: 
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 يعارض، ك ٤با مل قلك لو عورض بعدـ صدؽ ا٣برب لني ، على العرب ك فيو إخبار بالغيبالقرءاف نزؿ  
 ، ك ٤بٌا مل يوجد كاف معجزا. مل يوجد ينقلمل ينقل، ك ٤با مل 

" ك ىذا من اآليات الٍب تدؿ على  ك يف القراف آيات كثّبة فيها اإلنباء بالغيب، كقولو: "غلبت الرـك
يقوؿ يف رسالتو يف اإلعجاز ما لسفظو: ال يشك يف أف ىذا ك ما أشبهو من  اينمٌ ك الري  صدؽ النبوة.

أخباره نوع من أنواع إعجازه، ك لكنو ليس باألمر العاـ ا٤بوجود يف كل سورة من سور القراف. انتهى. 
 فقولنا أف كجو إعجازه ٤با فيو من إخبار الغيوب ال يعِب أف كل آية ىي كذلك، بل بعضها فقط.

فمنهم من قاؿ لكونو فعبل كما ذكر صاحب الطراز فيو، ٨بتلسفوف يف كجو إعجاز كبلـ ا،  ك العلماء 
إما أف يكوف  ٤بعتاد كما سيأ ، ك منهم من قاؿ ألنو فعل لغّب ا٤بعتاد، ك ىذا األخّب قسماف: األكؿ:

ك إما أف اختصاصو باألسلوب ا٤بسفارؽ لكل األساليب ا٤بعرفة يف الشعر ك ا٣بطابة ك غّبٮبا،  معجزا
الثاين:   كذلك من أجل فصاحتو، ك عدـ الثقل ك السبلمة عن التعقيد، ك السبلمة يف األلسفاظ.  يكوف

 كونو معجزا ألجل تضمنو من الداللة على ا٤بعُب، ك فيو أكجو ثبلث: 

األكؿ: سبلمتو عن ا٤بناقضة يف ٝبيع ما تضمنو، ك أك ٤با فيو من بياف حقائق األسرار ك الدقائق، أك 
 تضمنو من األمور الغيبية ك اللطائف اإل٥بية. ما

كونو معجزا لببلغتو ك معُب الببلغة اشتماؿ الكبلـ على كجوه االستعارة ك التشبيو ك غّب ذلك الثاين:  
 من فنوف الببلغة.

 الثالث: أف تكوف الدالة من جهة تضمنو ٤با يتضمنو من األسرار الودعة ٙبت األلسفاظ.

ك حسن نظمها  اؿ أف القراف معجز لسفصاحة ألسفاظو ك رقتها ك عذكبتها ك ا٤بختار من ىذه األقو 
ككماؿ السياؽ ك ركعة الببلغة، ك ما فيها من أمثاؿ ك قصص ك أكامر ك نواىي ك كعد ككعيد، ألمور 

 تؤدم لكماؿ اإلنساف ك سّب نسفسو الناطقة للسعادة األبدية ك ا٣بلود يف ا١بناف.
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فإف قاؿ قائل: إذا كاف كجو إعجاز القراف ىو السفصاحة، ك النظم ك الببلغة ك غّب ذلك ٩با تقولوف،  
ت من ٝبل، فإف  فإما أف تكوف ىذه السفصاحة ك ما ذكرناه يرجع للمسفردات، أك مركبات تلك ا٤بسفردا

كاف األكؿ فالعرب عا٤بوف هبا ك قادركف عليها، ك إف كاف الثاين فمن يقدر على ا٤بسفرد يقدر على 
، ك بالتايل القراف ليس معجزا يف فصاحتو ك تأليف مثلو قدكر العرب ا٤بعارضةا٤بركب، ك عليو يكوف ٗب

 ك ببلغتو.

قدرة على كل تأليف، ك تأليف مثل القرءاف ٯباب على ىذا بقولنا: القدرة على التأليف ال يعِب ال
 ليس با٤بقدكر لعدـ علمهم هبذا التأليف ا٤بخصوص يف كبلـ ا. 

ك ىناؾ إشكاالت كثّبة ال ٲبتنع عرضها، على من قاؿ بإعجاز القراف بالصرفة ك سيأتيك الكبلـ 
٤بناقضة إف كجدت يف  فيها، ك أما من قاؿ بأف اإلعجاز يف خلوه من ا٤بناقضة، فهو مردكد ألف عدـ ا

كبلـ ما يلـز منو أنو معجز مث إف ىذا ليس من خرؽ العادة يف شيء. أما من قاؿ أنو معجز 
الشتمالو على اإلخبار بالغيب فمردكد من جهة أف ا ٙبدل الناس بكل القراف ال بعضو، ك القراف 

قاؿ أف اإلعجاز ىو  ليس كلو إخبار بالغيب، ك يلـز أف ما ليس فيو إخبار فليس معجزا. ك من
السفصاحة ٗبعُب خلوه من العقيد ك سبلمة اللسفظ فهذا يعِب أف كل لسفظ سليم ىو معجز ك ىذا باطل. 
ك منهم من قاؿ أنو كجو إعجازه اشتمالو على اللطائف الٍب ال تنضب ك األسرار الٍب تنتهي ك 

منو حقائق  ك كل ما يستخرجأف كل ما فيو لطائف الدقائق الطرية، قلنا ىذا فاسد، ألنو يلـز منو 
جديدة يكوف معجزا، ك ىذا ظاىر يف استخراج ا٤بتأخرين من اللطائف الكثّبة من كتب األكلْب فهل 

أما من قاؿ أف كجو إعجازه ىو ما فيو من الشريعة،  ذا يعِب أف كتب األكلْب معجزة؟، قطعا ال.ى
ه ىو الببلغة، ك أف الببلغة تعِب ما أما من قاؿ أف كجو إعجاز  فيكسفي إلبطالو كجود النس  عندىم.

تقدـ ذكره عند الز٨بشرم فهذا حق، أم أنو بليغ ٗبعانيو ك ألسفاظو ال بأحدٮبا دكف اآلخر، ك ىو 
 مذىب ا١باحظ أيضا، ك مذىب الرماين. أما من قاؿ أف كجو إعجازه كل ىذه، فهذا ال يصح، فما 



عجزىم عن معارضتو؟ قلت: معلـو أنهم أكانوا أوفر شيء دواعي إلى  فإف قلت: ما الدليل على
معارضتو من غير صارؼ، و كل من توفرت دواعيو إلى شيء، و انتفت عنو الصوارؼ، ثم لم 

دواعيهم أنهم كانوا يفتخروف بالفصاحة و يتبارزوف فيها و  و تبّين عجزه، و الدليل على توفريفعل
و كل صاحب صنعة تحداه و عّجزه عن مساواتو، لم  غبارىم. فيهايّدعوف أف أحدا ل يشق 

يكن لو ىّم إل معارضتو، و لم تتركو أنفتو أف يسكت عنوم فإذا سكت عنو علم أنو مبهوت ل 
سّيما و قد كاف في معارضتو بقاء رئاستهم و نصرة دينهم و خَلصهم مما خافوه من علو أمرىم 

 و تسلط عليهم...
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كاف باطبل كجزء ال يكوف باطبل يف الكل. ك الوجو الصائب أيضا يف كجو اإلعجاز اشتمالو على 
ما  لىالبدائع الكاملة ك ا٤بقاصد ا٢بكيمة، ك خواتيم السور السفريدة ا٤بناسبة مع ما ابتدأت السورة ك ع

  من سورة، ك فواصل اآليات ك غّب ذلك.سيأ 

الشعر  كانوا ٯبيدكف صنعة فهي صنعة الكبلـ ك  العرب إفٍ  ]معلـو أنهم أكانوا أوفر شيء...[قولو: 
ر، ٤با ٥بم ك عليو فهم أكىل ك أقدر من معارضتو ك االتياف ٗبثلو من أم آخالسفصيح كالكبلـ ا٤بليح، 
ك كل األسباب تدعوه ٤بعارضتو، ك ال شيء ٲبنعهم أك يصرفهم عن كن فيو، من قوة يف اللساف ك ٛب

ذلك، بل كاف األكىل هبم أف يعارضوه بالسفعل، إال أف أقصى ما قالوه كما قاؿ عز ك جل: "لو شئنا 
لقلنا مثل ىذا" إال أهنم مل يقولوا، ك الكل يعلم أف من لديو ا٤بقدرة على دفع أمر خطّب بل ال ىٌم لو 

ألمر مع كجود الداعي ك انتسفاء الصارؼ ك مل يسفعلو، ك قاؿ لو شئت لدفعتو ك لكن ال إال دفع ىذا ا
أفعلو، فهو عاجز، فحْب يأ  ا٤بلحد فيقوؿ ىذه أدلٍب على عدـ كجود ا، ك يقوؿ لو كل ا٤بؤمنْب 
ـ على كجو األرض لو شئنا لعارضنا أدلتك ك مل يعارضو أحد، فهذا يعِب انتسفاء ا٤بعارضة أصبل ك عد

كجودىا حقا، بل عدـ القدرة عليها، ك بذلك يظهر أٌف العرب مل يستطيعوا اإلتياف ٗبثلو ك لو كاف 
 بعضهم لبعض ظهّبا، خاصة يف أمر عظيم خطّب بالنسبة ٥بم، ك ىو فقد مكانتهم، بل كسر 
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أصنامهم ك آ٥بتهم، ك إال فمن يرضى منهم أف ييسول بْب العبد ك بْب السيد، أك تساكل آ٥بتو 
 بالرٞبن.

ك ٲبكن تقرير ىذا ا٤بطلب بوجو ال يبقى للخصم حجة، ك الكبلـ يف كونو معجزا من جهة العادة 
ك بكلو، إما أف يكوف معتادا أك غّب معتاد، فإف  أمعارضة القراف ك اإلتياف بسورة من مثلو، فنقوؿ: 

كاف معتادا كاف بذلك سكوت العرب عن معارضة مع توفر الدكاعي بقوة ك انتسفاء الصوارؼ يف 
القدح يف دعواه، إعجازا ٕبد ذاتو، ك إما أف يكوف غّب معتاد، كاف القراف معجزا، ك ىذا ٣بركجو من 

 يو فثبت إعجاز القراف هبذه أك بتلك. فاخَب الوجو الذم تريد.ا٤بألوؼ ا٤بعتاد إىل غّب ا٤بعتاد، ك عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



..و إذا عّن للمتحدَّى طريقاف: أحدىما أىوف و أيسر، و ىو فيو غالب، و اآلخر أصعب و 
أشق و ىو فيو مغلوب، لم يختر األصعب بوجو، و ليس ألحد أف يجعل الصارؼ قلة احتفالهم 

لوؿ في مناصبتو و محاولة كيده و التجمع لو و المشاورة في ذبو، فإف ركوبهم كل صعب و 
، كفى بو دليَل على الحتفاؿ العظيم، و لقد شاع و شهر من بلغائهم استفصاح القراف و أمره

 استغراب نظمة و بيانو إل من توقح منهم فقاؿ "لو شئنا لقلنا مثل ىذا".

ألمور ل يجوز أف تبقى خافيةم فلو فإف قلت: كيف صح أنهم لم يعارضوه: قلت: إف مشاىير ا
 عارضوه و أعداء اْلسَلـ أكثر من أنصاره لكاف ذلك أشهر من فلق الصبح.
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ا٤بعارضة، ك   ىأقدرىم علفلما كاف العرب أفصح الناس ك ]و إذا عّن للمتحدَّى طريقاف...[  قولو:
كانت ا٤بعارضة أىوف طريق ك أيسره ك أسرعو للقضاء على النبوة، فبل ييعقل أف يَبؾ ىذا األمر ا٥بٌْب 
لسهل ك ىو ا٤بعارضة ك اللجوء لطريق صعب فيو ما فيو من قتل ك حركب، فلو عارضوه ك ىم أفصح 

وة، ك ٤با كاف ما كاف من هتيئة للجيوش الناس ك كانت ا٤بعارضة معارضة يف نسفس األمر، النتهت النب
ك التحالسفات. إذ ىو معلـو لدل كل عاقل بل حٌب الصيب أف ترؾ األىوف ك الركوف لؤلصعب أمر ال 
يستساغ. أما قو٥بم "لو شئنا لقلنا مثل ىذا" فهذا يدؿ على العجز التاـ كما تقدـ، إذا أيعقل أف 

جود كل األسباب لسفعل ذلك، ك الركوف للمعارضة تَبؾ ا٤بعارضة ك القوؿ ٗبثل قوؿ القراف مع ك 
بالسبلح، مث القوؿ "لو شئنا لقلنا مثل ىذا" ك ىذا القوؿ ىو أىوف الطرؽ ك أيسرىا بل ىي السفعالة 

ك ال يصح القوؿ بل ال يعقل أف يقاؿ مل يعارضوه ألهنم مل يهتموا ك مل ٰبسفلوا  يف القضاء على النبوة.
لم ا٪بر األمر للقتاؿ، ك ٦بادلتو ك قو٥بم "إف أردت ا٤بلك ملكناؾ.." بأمره، إذ لو كاف ذلك كذلك ف

ك الدليل على قوة القراف، اعَباؼ ا٣بصم مع قوهتم يف اللساف بأنو ليس بكبلـ بشر، ك  ك غّب ذلك،
 ك لكن لكل نبأ مستقر فسوؼ تعلموف. مع ذلك كسفركا بو،
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معظم من طعن بالقراف قد نقل إلينا طعنو،   ]مشاىير األمور ل يجوز أف تبقى خافية..[ :قولو
ك الطعن يف القراف ال يعقل أف ٱبسفى لكونو غّبٮبا، ك كأمثاؿ الراكندم ك صاحب النوح على البهائم، 

أمرا عظيما أك يكوف حديثا متواترا بْب الناس، كما تواتر كبلـ الكذاب مسيلمة يف طعنو ك معارضتو 
 للقراف ك ٦بيئو بكبلـ يعتقد أنو كبلـ مثل كبلـ ا. 

لمة الكٌذاب، بل ال يقاؿ: لو كاف لطيمس، ألنٌا نقوؿ: لو طيمس لطيمس كبلـ الراكندم ك كبلـ مسي
 مس كبلـ مسيلمة أكىل ألنو أقرب عهدا بالرسوؿ.طى 

ن كسفر إلنكاره ارتباط اإلنساف با، ك ىنا نشّب إىل شيء مهم ك ىو أف العرب الكسٌفار منهم م
٤باديتهم، ك ىو نسفس سبب كسفر ا٤ببلحدة يف ىذا الزماف، فتشاهبت قلوهبم، ك لقد ضل قبلهم أكثر 
األكلْب، فقاؿ ىؤالء ك ىؤالء "ىل ىذا إال بشر مثلكم أتأتوف السحر ك أنتم تبصركف" ك ىذا قمة يف 

و خارؽ للعادة أنو سحر، ك منهم من قالوا "بل ا٤بادية، فإنكارىم للمعاجز راجع ٢بصرىم ما ى
أضغاث أحبلـ" ك ىؤالء قاسوا الوحي باألحبلـ، فجعلوا ما يتلقاه النيب من كحي من األحبلـ، كما 
يرل اإلنساف يف رؤاه أحبلما قد تتحقق، فقاسوا ذلك بأخبار الغيب يف القراف، فجحدكا بو ك 

كربين، ك منهم من قاؿ "بل افَباه بل ىو شاعر" "ك إنا استيقنتها أنسفسهم، أليس يف جهنم مثول للمت
لسفي شك ٩با تدعونا إليو مريب، قالت ٥بم رسلهم أيف ا شك فاطر السموات ك األرض" ك ىؤالء 
يشككوف يف سبلمة عقل النيب،  أنكركا عصمتو العملية، ك أسندكا أفعالو إىل ا٣بياؿ ك الوىم، ك 

لنا تريدكف اف تصدكنا عما كاف يعبد آباؤنا فأتوا بسلطاف مبْب" ك منهم من قاؿ "إف أنتم إال بشر مث
ىؤالء يف سكرهتم يعمهوف ٥بم قلوب ال يسفقهوف هبا ك أعْب ال يبصركف هبا ك ٥بم آذاف ال يسمعوف 

ك تعصبوا ٤بقاالت سلسفهم، أكلو كاف آباؤىم ال يعقلوف شيئا، فقد هبا، فشبهوا األنبياء بأنسفسهم، 
أىوائهم ك قواىم الغضبية، فأنكركا النبوة بناء على التساكم بْب البشر، فما كاف  اتبعوا شهواهتم ك

 ٗبقدكر النيب يكوف ٗبقدكرىم، ك نقوؿ ىل يستوم الذين يعلموف ك الذين ال يعلموف، ك ال ٱبتلف 



لو صحت لوقع التحدي بكَلـ نازؿ عما يقدروف عليو  : قلت؟فإف قلت: ما تقوؿ في الصرفة
بدرجات حتى يكوف صرفهم عن أف يأتوا بمثل ذلك النازؿ بعد اقتدارىم على الكَلـ العالي 
الطبقة معجزة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و سلم. فحين لم يؤت بو إل في أعلى طبقات 

 ُتحدوا بو حدا لم تبلغو قواىم.الفصاحة، علم أف عجزىم لم يكن للصرؼ و لكن لبلوغ ما 

.......................................................................................... 

نبوة، إال ك إف كاف قو٥بم "لوال أنزؿ عليو ملك" عٌما يردده بعض اجملاىيل، فكأف الرسوؿ ليس أىبل لل
وا ما قالوا، لكن ا أجاب بقولو: "ك لو جعلناه ملكا معو ملك، فهم قاسوا عدـ قابليتهم لذلك فقال

للبسنا عليو ما يلبسوف" إال أف ا٤بلك ك عن كاف ذا قابلية لبلتصاؿ بالغيب إال أنو ال بد أف يكوف يف 
الصورة من جنسهم حٌب يتم االرتباط ك ٙبقق ا٤بطلوب. كأكثر شيء يتسفق فيو كسفرة ىذا الزماف مع  

 ك ىذا لغرقهم يف ٕبر ا٤بادية. م "لوال أنزؿ علينا ا٤ببلئكة أك نرل ربنا"كسفرة الزمن الغابر، قو٥ب

القراف إما أف يكوف معجزا لكونو فعبل للمعتاد، أك فعبل لغّب ا٤بعتاد، ك األكؿ ىو  ]الصرفة[قولو: 
 الصرفة، الٍب قاؿ هبا النظاـ ك تبعو يف ذلك قـو من العلماء كعيسى بن صبيح ا٤بلقب با٤بزادر ك كذا

أما الثاين فقد  ك غّبىم،ك أيب اسحاؽ النصييب ك الشريف ا٤برتضى ذىب إليها ا١باحظ ك الرماين 
ك معُب الصرفة أف ا تعاىل صرؼ دكاعيهم عن معارضة القراف مع كوهنم قادرين على  عرفت معناه،

سلب : يعِب أف ا ز، األكؿك ىناؾ ثبلث تسفسّبات مشهورة للصرفة ذكرىا صاحب الطرا ذلك،
أف ا سلبهم العلـو الٍب ال  الثايندكاعيهم إىل ا٤بعارضة مع أف أسباب توفر الدكاعي حاصلة فيهم، ك 

، ك ىذه العلـو إما أف يقاؿ فيها  بد منها يف اإلتياف ٗبا يشاكل القراف ك يقاربو، ك سلب ىذه العلـو
م، ك إما أف يقاؿ أف تلك العلـو أهنا حاصلة فيهم  على جهة االستمرار، إال أف ا أزا٥با عن قلوهب

ك الثالث: أف ا تعاىل  حاصلة إال أف ا صرؼ دكاعيهم من ٘بديدىا، ٨بافة أف ٙبصل ا٤بعارضة.
منعهم باال١باء ك القسر عن ا٤بعارضة، مع كوهنم قادرين ك سلب قواىم عن ذلك، فؤلجل ذلك مل 

 ٙبصل ا٤بعارضة.
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، فالنظٌاـ مذبو ك مذىب النظٌاـفا١باحظ يرل أف اإلعجاز يف النظم ك الصرفة إال أف ىناؾ فرقا بْب  
يرل قدرة ا٤بنشئْب على أف ينظموا مثل القراف، ك اإلعجاز يف صرؼ ا ٥بم عن ىذا الصنيع، أما 

راف يصرؼ أطماع البلغاء عن االتياف ٗبثلو ليأسهم من استواء كبلمهم على مرتبة ا١باحظ فّبل أف الق
عالية ال تتخلف من ا١بودة كما ىو يف شأف األسلوب القرءاين الذم ٯبرم ٝبيعو على ٭بط كاحد يف 

 ا١بودة ك ا٤بعجزة القاطعة لؤلطماع.

جار يبطل العبلمة  ..[.بدرجات ]لو صحت لوقع التحدي بكَلـ نازؿ عما يقدروف عليوقولو: 
يف طبقة كاحدة من السفصاحة، ك لو   القرافأف ا٤بعجز غّب مقدكر للناس، ك  ا الز٨بشرم الصرفة بقولو

بأسلوب ركيك، ك مع ركاكتو يتحداىم، مث كاف مذىب الصرفة حقا، لكاف البلـز أف ينزؿ القراف 
فالقراف معجز ألنو مل تبلغ أحد منهم مع ركاكتو ك ىم من ىم يف السفصاحة، ، يصرفهم عن معارضتو
 قواه يف اجمليء ٗبثلو.

ك قاؿ الز٨بشرم يف رسالتو يف إعجاز الكوثر ما لسفظو: ك لو صٌح ما قالو لوجب يف حكمة ا 
[ أسلوب ك أسسفلو، ك أم ردمءالبالغة، ك حجتو الدامغة أف يينزلو على أٌرؾ ٭بط ك أنزلو، ك أفسل ]

لٌيها، ك أخبله من هبٌي جواىر العقوؿ ك ثريٌها، مث يقاؿ لوالة أعلى الكبلـ أعراه من حلل الببلغة ك ح
طبقة ك أمتنو، ك ألرباب آنسفو طريقو ك أحسنو: ىاتوا ٗبا ينحو ٫بوه، ك ىلٌموا ٗبا ٰبذكه، فيعَبضهم 
نوا ا٢بجز، ك يتبٌْب ٥بم العجز، فيقاؿ قد استصرفهم ا عن أىوف ما كانوا فيو ماىرين، ك أيسر ما كا

 عليو قادرين...انتهى. ك ىذا يسفسر ذاؾ.

ك٩با يبطل الصرفة أيضا، ما ذكره ٞبزة العلوم، أنو لو كاف كجو اإلعجاز كما زعموا لوجب أف يعلموا 
ذلك من أنسفسهم بالضركرة، ك أف يسفرقوا بْب كوهنم قادرين على اإلتياف ٗبثلو ك بْب كوهنم غّب قادرين 

أف يتذاكركا يف أم حاؿ ىذا ا٤بعجز من جهة التعجب، ك لو على ذلك، ك لو علموا ذلك لوجب 
 تذاكركه لظهر ك تواتر.
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ك الدليل اآلخر على بطبلف الصرفة، أنو لو كاف ذلك كذلك، ٤با كانوا مستعظمْب لسفصاحة القراف، 
، فإف ا٤بعلـو من حاؿ كل بليغ ك فصيح ٠بع القراف فإنو ما ظهر منهم التعجب لببلغتو ك فصاحتوفل

يدىش، ك ليس ذلك إال من لطف التأليف ك ببلغتو ك حسن نظمو، ك حسن مواقع التصنيف يف  
كل موعظة ك حكاية كل قصة، ك عليو لو كاف الوجو ىو الصرفة لكاف العجب من غّب ذلك. أال 

لواحد منا لو قاؿ أنو نيب ك أف معجزتو ىي كضع يده يف جيبو مث نزعها ك أف الناس ال ترل أف ا
يقدركف على ذلك، مل يكن تعجب القـو من ذلك السفعل، بل من اجل عدـ مقدرهتم على ذلك. ك 

 ىذا يبطل الصرفة.

على معارضة  ك الدليل اآلخر، القائلوف بالصرفة قالوا أف ا أنسى الناس الصيغ الٍب هبا يقدركف
القراف، فلم يكونوا قادرين على ذلك بعد نزكلو، فيقاؿ ٥بؤالء أف النسياف يف مدة قصّبة يدؿ على 
نقصاف العقل، فلو كاف أحدنا يتكلم لغة ما، مث نسيها يف كقت قصّب دؿ ذلك أف عقلو فاسد، ك 

ببلغة  على ما ىي عليو ا٤بعلـو أف العرب عقو٥بم ما زالت بعد التحدم ك أف حا٥بم يف السفصاحة ك ال
 من كماؿ، ك عليو تبطل الصرفة.

 

 

 

 

 

 



فإف قلت: قد روي أنا أفصح العرب، و ل غرو أف يقدر على ما عجزوا عنو؟ قلت: خبر واحد 
ل تعلم صحتو، و إف صح فما أراد إل زيادة مقاربة كما يتفاضل أىل الصناعات غير ناقضة 

قاؿ: بيد أني من قري  و استرضعت في بني سعد بن بكر. و قد علم أف  للعادة. و ذلك
 قريشا و بني سعد بن بكر أسوة سائر العرب في العجز عنو.

.......................................................................................... 

فهذا ا٣برب ال يسفيد  واحد ل تعلم صحتو، و إف صح فما أراد إل زيادة مقاربة..[ ]...خبرقولو: 
اليقْب ألنو خرب آحاد، ك ال يعتد بو إلثبات مثل ىذه ا٤بسائل، أما إف صح، فهو يعِب أنو أفضل 

غّب الناس يف اللساف من غّب أف يكوف ذلك ناقضا للعادة، فحْب يكوف أحد ا٤بكتسبْب لصنعة ما 
من حيث اإلتقاف يف العمل ك اإلبداع فيو، فهذا ال يعِب أنو معجز بل ال يعِب  للعادة أفضلهمناقضة 

 .  فيها إال أنو أكملهم يف تلك الصنعة أك أقرهبم للكماؿ

تقرير بأنو كلد يف بيئة عربية  "... بيد أين من قريش.."كقولو صلى ا عليو ك سلم، يف ا٢بديث: 
١باحظ يف كتابو البياف ك ا ك أحسن من كصف كبلمو قحة ال ٦باؿ لتغّب اللغة يف سلمية على أصلها،

بعد ىذا فنَّان آخر من كبلمو صلى ا عليو كسلم , كىو الكبلـ الذم قل  كأنا ذاكر التبيْب فقاؿ:
ككاف كما قاؿ ا تبارؾ كتعاىل :  ،ه عن التكلفكنز  ،كجل عن الصنعة ،عدد حركفو ككثر عدد معانيو

، كجانب أصحاب التعقيب، فكيف كقد عاب التشديق .كما أنا من ا٤بتكلسفْب" :٧بمد قل يا
كرغب عن  ،كىجر الغريب الوحشي ،كا٤بقصور يف موضع القصر ،كاستعمل ا٤ببسوط يف موضع البسط

كشيد  ،كلم إال بكبلـ قد حف بالعصمةكمل يت ،فلم ينطق إال عن مّباث حكمة ،ا٥بجْب السوقي
كٝبع لو بْب ا٤بهابة  ،كغشاه بالقبوؿ ،لذم ألقى ا عليو ابةكىو الكبلـ ا ،كيسر بالتوفيق، بالتأييد
كقلة حاجة السامع إىل  ،مع استغنائو عن إعادتو ،كقلة عدد الكبلـ ،كبْب حسن اإلفهاـ ،كا٢ببلكة
 . معاكدتو

 بل  ،أفحمو خطيب كال ،كمل يقم لو خصم ،بارت لو حجة كال ،كالزلت بو قدـ ،مل تسقط لو كلمة



فإف قلت: لو كاف من عند غير اهلل، لما كاف فيو نسخ ألنو بداء و ل متناقض و ل متشابو؟ 
قلت: البداء أف يأمر مكلفا بشيء و ينهاه عنو على وجو واحد في وقت واحد. و النسخ 

لمصالح باختَلؼ األزماف، كما تختلف باختَلؼ األعياف. و أما بمعزؿ عنو لجوزا أف تختلف ا
 المتناقض في الظاىر، فمردود إلى التفاؽ، و المتشابو إلى المحكم.
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كال ٰبتج إال  ،إسكات ا٣بصم إال ٗبا يعرفو ا٣بصميلتمس  كال ،يبذ ا٣بطب الطواؿ بالكلم القصار
 ،كال يهمز كال يلمز ،يستعمل ا٤بواربة كال، كال يستعْب با٣ببلبة ،كال يطلب السفلج إال با٢بق ،بالصدؽ

كال اقصد لسفظا  ،نسفعان مث مل يسمع الناس بكبلـ قط أعم ، يسهب كال ٰبصر كال، كال يبطىء كال يعجل
كال أفصح  ،كال أسهل ٨برجان  ،أحسن موقعان  كال ،أكـر مطلبان  ك ال ،مذىبان كال أٝبل ، أعدؿ كزنان  كال
قلت ك ىذا من أبدع ما   .انتهى .كبلمو صلى ا عليو كسلم كثّبا  من ،كال أبْب يف فحول ،معُب

 كتب يف ىذا الباب.

فهو يف اللغة العلماء فٌرقوا بْب النس  ك البداء، أما النس   ]..لما كاف فيو نسخ ألنو بداء..[ قولو:
اإلزالة، لذلك يقاؿ نسخت الشمس الظل، أم أزالتو، أما يف االصطبلح فهو كركد دليل شرعي 
مَباخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خبلؼ حكمو أم ينافيو أم حكم الدليل الشرعي ا٤بتقدـ، 

 ك ا٤بتقدـ يسمى منسوخا. فالدليل الشرعي ا٤بتأخر يسمى ناسخا 

ك قيل أف النس  ال يلـز منو ٧بذكر عقلي ك ما ذىب إليو اليهود من استحالة كقوع النس  يف الشريعة 
غّب تاـ على أصوؿ من قاؿ بالنس ، لكن ىهنا مبلحظة مهمة، ك ىي ٤باذا أنكر اليهود النس ؟ 

إزالة حكم شرعي ٕبكم شرعي  نقوؿ إف النس  الذم كقع ىو نس  الشريعة ال النس  الذم يقوؿ
آخر يف نسفس الشريعة، فالنس  يكوف بْب الشرائع ك إال ٤باذا أنكرت اليهود ذلك إال ٨بافة ذىاب 

 دينهم. 
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 لجوزا أف تختلف المصالح باختَلؼ األزماف[  )أم عن البداء( و النسخ بمعزؿ عنو]قولو: 
فسبب النس  ىو انتهاء أمد ك مدة ا٢بكم، ك أنو مل يعد صا٢با للعمل با٢بكم الشرعي الوارد، ك 
ىذا راجع الختبلؼ مصاا الناس ك اختبلؼ األزماف، لكن ىذا فيو نظر حقيقة، إذ ىذا يوجب 

األزماف، فاألحكاـ تابعة للمصاا ك ا٤بسفاسد  نس  معظم األحكاـ ا٤بوجودة إذا كاف السبب اختبلؼ
يف متعلقاهتا، ك حينئذ يكوف ا٢بكم ٧بدكدا ٕبدكد ا٤ببلؾ الكامن يف متعقلو، ك مٌب انتسفى ذلك ا٤ببلؾ 
فإنو ال مربر لبقاء ا٢بكم، ك ىذا يوجب نس  الكثّب من األحكاـ الٍب مل تعد صا٢بة مثل أحكاـ 

 ا٤بعامبلت.

مسلم األصسفهاين إىل إنكار ىذا النس  ك عدـ كقوعو أصبل، ك فسر  ك لذلك ذىب اإلماـ أبو
 اآليات الٍب تتحدث عن النس  بكوهنا نسخا يف الشريعة ال نسخا يف األحكاـ.

البداء ىو  ]البداء أف يأمر مكلفا بشيء و ينهاه عنو على وجو واحد في وقت واحد[قولو: 
ك  كجود مصلحة يف متعلق ا٢بكم مث انكشاؼالظهور بعد ا٣بسفاء لغة، ك يف االصطبلح ىو توىم 

ك ىو مستحيل عدمها ك عليو يتصدل لرفع ا٢بكم فيكوف ذلك مستوجبا لنسبة ا١بهل للبارم.  ظهور
على البارم، فهو الكماؿ ا٤بطلق، ال ٚبسفى عليو خافية يف األرض ك ال يف السماء، فا ال يأمر 

ناسب مع الظركؼ الٍب نزؿ فيها ا٢بكم فيزيل بشيء يف كقت ما مث يظهر لو أف ذلك ا٢بكم ال يت
 ذلك ا٢بكم يف نسفس ذلك الوقت. ك ىذا باطل. 

ك ىنا يظهر لك السفرؽ بْب النس  ك البداء، فالنس  يكوف ا عا٤با باألحكاـ ك ا٤بصاا ك ا٤بسفاسد 
اطيا مث حسب األزماف ك األماكن، أما يف البداء فيكوف فيو تعاىل ا عن ذلك مشرعا تشريعا اعتب

 يظهر لو بعد أف مل يكن عا٤با أف ذلك ا٢بكم ال يصلح يف ا٢بقيقة.

ك لئلشارة ىنا فإف البداء تقوؿ بو االمامية، لكن بأم معُب؟ تقوؿ باإلبداء بعد اإلخسفاء، ك التعبّب 
 بالبداء ىو ٦برد اصطبلح.
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ن التناقض يف ا٤بنطق ىو اختبلؼ تصوري [ض في الظاىر، فمردود إلى التفاؽ]و أما المتناق قولو:
ب(، أك قلنا )ب( صادقة ك )ب( غّب  –ل قولنا )ب( ك )ال أك قضيتْب باإلٯباب ك السلب، مث

ما يعتقد أنو تناقض، كما زعم ابن الراكندم يف  صادقة أم كاذبة، ك عليو قد يظهر يف آيات القراف 
كتابو الدامغ، حْب أكرد آيات تدؿ على التناقض كقولو تعاىل "ليس كمثلو شيء" فقاؿ أف دخوؿ 
الكاؼ على مثل يقتضي إثبات ا٤بثل، ك يف ىذا رد عليو أبو علي ا١ببائي بقولو أف الكاؼ يف اللغة 

 و أبلغ من قولنو: ليس مثلو شيء.تقتضي توكيد نسفي ا٤بثل ال إثباتو، ك أن

ك زعم أف آية: "فما اختلسفوا إال من بعد ما جاءىم العلم بغيا بينهم" تناقض قولو تعاىل: "ك جعلنا 
على قلوهبم أكنة أف يسفقهوه" ك قولو "أكلئك الذم طبع ا على قلوهبم" ك رد عليو ا١ببائي بقولو أف 

انية تشبيههم إلعراضهم عن النظر يف ا٢بجج ٗبن ىذا حالو، اآلية األكىل تعِب ا٢بجج ك القراف، ك الث
 ك أما الثالثة فقد حصل يف قلوهبم لكسفرىم ما يسمى طبعا ك ختما، ك عليو فبل تناقض.

ك ٫بن قد بينا أف التناقض يعِب أف يقوؿ مثبل: جعلنا على قلوهبم أكنة مث يقوؿ مل ٪بعل على قلوهبم 
خص ك يف نسفس الظركؼ ك نسفس الوقت غّب ذلك من شركط أكنة، إذا كاف الكبلـ عن نسفس الش

 التناقض ا٤بعركفة يف ا٤بنطق، ك كل من يقوؿ بوجود التناقض فلّباجع قواعد ا٤بنطق.

ناقضة حقا ترد إىل ال أهنا مت ك أما رد ا٤بتناقض إىل االتسفاؽ فيعِب أف كل آية يظهر منها التناقض
 تناقض بينها إذا كانت يف نسفس ا٤بوضوع. اآليات الٍب ينتزع منها االتسفاؽ، ك أنو ال

ك رد ا٤بتشابو إىل اكم، ك ا٤بتشابو يعِب تعدد ا٤بعاين ك تعدد ]و المتشابو إلى المحكم[  قولو:
الوجوه، ك فيو بعض ا٣بسفاء، أما اكم فالذم ال تعدد للمعاين فيو، كقولو تعاىل "قل ىو ا أحد" 
فهذا نص ٧بكم ال تشابو ك ال تعدد للمعاين فيو. ك عليو فكل نص متشابو ييرد إىل اكم لسفهمو، إذ 

 ال يناقض اكم ك ال ٱبرج عنو، فباكم نسفهم ا٤بتشابو.ا٤بتشابو 
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لو كاف   ما قالو العبلمة ا٤بصنف يف كشافو ما لسفظو:  أما إف قيل ما ا٢بكمة من كجود ا٤بتشابو؟ نقوؿ
عرضوا عما ٰبتاجوف فيو إىل السفحص كالتأمل من لناس بو لسهولة مأخذه، كألكما لتعلق اكلو ٧ب

فة ا كتوحيده إال بو ، ك٤با النظر كاالستدالؿ، كلو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذل ال يتوصل إىل معر 
كإتعاهبم قادح العلماء ت ، ك٤با يف الثابت على ا٢بق كا٤بتزلزؿ فيوا٤بتشابو من االبتبلء كالتمييز بْب يف

ـ ا١بمة ، كنيل الدرجات عند استخراج معانيو كرده إىل اكم من السفوائد ا١بليلة ، كالعلو  القرائح يف
، ظاىره تبلؼ، كإذا رأل فيو ما يتناقض يفكبلـ ا كال اخ  ف ا٤بؤمن ا٤بعتقد أف ال مناقضة يف، كألا

كتبْب  نسفسو كغّبه ، فسفتح ا عليو ، كأٮبو طلب ما يوفق بينو كٯبريو على سنن كاحد، فسفكر كراجع
 . انتهىإيقانو زداد طمأنينة إىل معتقده كقوة يفامطابقة ا٤بتشابو اكم، 

سبب كقوع التشابو يف القرآف يعود إىل كوف القرآف  ما قالو العبلمة صاحب تسفسّب ا٤بيزاف ما لسفظو: ك
ة مل تكن موضوعة سول ٤بعافو ٧بسوسة أك الكرًن ٱبضع يف إلقاء معارفو العالية أللسفاظ كأساليب دارج

قريبة منها، كمن مٌث مل تكن تسفي بتماـ ا٤بقصود، إال بارتكاب الكنايات كاجملازات فوقع التشابو فيها 
. كخسفي كجو ا٤بطلوب إال على أكلئك الذين نسفذت بصّبهتم ككانوا على مستول رفيع من العلم

فالناس ليسوا سواء يف السفهم، إذ منهم العامي البليد ك منهم ا٢بذؽ ك الكيس السفطن ك منهم  انتهى.
العامل، ك ال سبيل إلفهاـ العامي إال بالركوف لبلستعارات ك الكنايات ك ضركب اجملاز، ك ىذا لتقريب 

 األفهاـ من ا٤بعُب ا٤براد، ك ىذا يسفهمو ا٣باص أيضا.

ك ىذا ما تيسر لنا بتوفيق ا لشرح كبلـ ا٤بصنف العبلٌمة، من غّب انتهى ك ا أعلم بالصواب، 
 الدخوؿ يف دقائق األمور، إال ما كجب فيو ذلك، أرجوا أف يستسفيد منو قارؤه أيٌا كاف.

 ك ا٢بمد  رب العا٤بْب.

 :  ىػ 1431ذم ا٢بجة  1اهنيتو يـو


